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L’Industrias Santa Coloma disputa aquest cap de setmana la Final Four de la Copa del

Rei de futbol sala a Jaén per tercera temporada consecutiva i busca fer història en una

competició que no ha guanyat mai.

Industrias Santa Coloma

Per tercer any consecutiu. Aquest cap de setmana es disputa al Pabellón Olivo Arena de

Jaén la Final  Four de la Copa del  Rei  de futbol  sala amb la presència catalana de

l’Industrias  Santa  Coloma.  El  conjunt  colomenc  es  presenta  a  la  cita,  per  tercera

temporada consecutiva, després d’eliminar al Córdoba Patrimonio de la Humanidad als

quarts de final i situat a la setena posició de la classificació de Primera RFEF Futsal amb

38 punts.



L’Industrias Santa Coloma, que ha participat en les darreres dues temporades a la Final

Four de la Copa del Rei, espera superar la barrera de les semifinals i aconseguir un títol

que no té a les seves vitrines. El rival a les semifinals és el BeSoccer UMA Antequera,

equip que milita a la Segona RFEF Futsal ocupant la tercera posició, i l'eliminatòria es

jugarà el dissabte a les 17.00 hores. A partir de les 21.00 hores, el Viña Albali Valdepeñas i

el Jaén FS disputaran l’altre semifinal; mentre que la final es disputarà el diumenge a

partir de les 21.00 hores.

‘FINAL FOUR’ COPA DEL REI DE FUTBOL SALA

ELIMINATÒRIA DIA HORARI PARTIT

SEMIFINALS Dissabte, 14 de
maig de 2022

17.00 hores BeSoccer UMA Antequera -
Industrias Santa Coloma

21.00 hores Viña Albali Valdepeñas - Jaén
Paraíso Interior FS

FINAL Diumenge, 15
d'abril de 2022 21.00 hores Guanyador 1 - Guanyador 2



Cap dels quatre equips ha guanyat mai la Copa del Rei de futbol sala i, a més, l’equip

guanyador obtindrà el bitllet per a la Supercopa d’Espanya. Tots els partits de la Final

Four de la Copa del Rei de futbol sala es podran seguir en directe a través d’Esport 3 i

Teledeporte.

 


