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La UE Olot i  el Girona FC ‘B’ s’enfrontaran a la final de la fase catalana del play-off

d'ascens a la Segona RFEF, que es disputarà el diumenge 15 de maig a les 19.00 hores al

ZEM Can Rosés de Rubí.

Compte enrere per a la final de la fase catalana del play-off d'ascens a la Segona RFEF.

El partit enfrontarà a la UE Olot i el Girona FC ‘B’ el diumenge 15 de maig a les 19.00

hores al Camp de Futbol ZEM Can Rosés de Rubí (Avinguda de les Olimpíades, s/n). El

duel es podrà seguir en streaming a Xala.cat, amb connexions en directe via televisió, als

canals de la La Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.

D’una banda, la UE Olot va doblegar la UE Sant Andreu per 1 a 0 en la primera semifinal

gràcies a una diana de Sergi Arranz al minut 89. De l’altra, el filial del Girona FC va

superar  el  CP San Cristóbal  per  1  a  0  en la  segona semifinal  amb un gol  d’Adrià

Gené just abans del descans.

Un bitllet per la fase estatal

En  cas  d'empat  a  la  finalització  del  temps  reglamentari,  es  disputarà  pròrroga.  Si

segueix la igualada al  final  dels 120 minuts,  aconseguirà passar a la següent ronda

l'equip amb millor posició a la fase regular.



El guanyador accedirà a la Fase Final del play-off d'ascens a la Segona RFEF, de caràcter

estatal,  juntament  amb  la  resta  de  guanyadors  de  les  fases  autonòmiques  de  la

competició.

Les entrades, encara a la venda

Les entrades per veure en directe la final de la fase catalana d’ascens a la Segona RFEF

encara estan a la venda. Tothom qui ho desitgi pot comprar una localitat a través de

la pàgina web de l’FCF, a l’APP i al web mòbil federatius. Les entrades tenen un cost de

10,00 euros. L'aficionat/da pot escollir el sector de la graderia on vol ubicar-se, o bé en la

zona de l'afició de la UE Olot, o bé en la part dels seguidors del Girona FC ‘B’.

 


