El SE AEM – FC Levante Las Planas de la Reto Iberdrola, en
directe a l’FCF TV
FUTBOL FEMENÍ | 22/05/2022

L’FCF TV retransmetrà en directe aquest partit que es disputarà el diumenge 22 de
maig a les 11.30 hores al Municipal de Recasens, a Lleida.
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L’FCF TV retransmetrà en streaming aquest cap de setmana el partit entre el SE AEM i
el FC Levante Las Planas, corresponent a la jornada 29 del Grup Nord de la Reto
Iberdrola. El duel se celebrarà el diumenge 22 de maig a les 11.30 hores al Municipal de
Recasens, a Lleida.
Es presumeix un partit disputat entre dos dels equips catalans de la part alta de la taula
quan queden dues jornades pel final de lliga. D’una banda, el SE AEM, cinquè amb 49
punts, intentarà sumar una valuosa victòria per donar un salt endavant a la classificació,
i confirmar la seva permanència directa. De l’altra, el FC Levante Las Planas, que ocupa
la segona posició amb 56 punts, lluitarà per assolir un triomf d’or per intentar assaltar la
primera posició, que ocupa el CD Fundación Osasuna Femenino amb els mateixos
punts. Recordem que només els campions dels Grups Nord i Sud de la Reto Iberdrola
jugaran la temporada vinent a la Primera Iberdrola.
L'equip de retransmissió

La retransmissió del xoc estarà dirigida pel periodista esportiu Nino Vàzquez, amb
l’anàlisi tècnic a càrrec del seleccionador català sub 17 femení, Eduard
Castillo. Recordem que els partits que emeti l’FCF es poden comentar a través de
l’etiqueta #FCFTV.
Tots els continguts de l’FCF TV es poden trobar a la carta al web fcf.tv, i a l'App de
descàrrega gratuïta 'FCF TV' en tots els televisors intel·ligents, tauletes i mòbils, tant
Android com iOS.
Durant la temporada 2021-2022 s’han retransmès els següents encontres del Grup Nord
de la Reto Iberdrola:
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SE AEM - RCD ESPANYOL
SE AEM - DEPORTIVO ABANCA
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