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Per cinquena temporada consecutiva, torna el futbol sala català per streaming a l’FCF

TV amb un partit corresponent a la 3a jornada de la 2a Divisió B nacional.

Continua l’aposta comunicativa a fcf.tv.  La Lliga Catalana de Futbol Sala en directe

oferirà,  per  cinquena  temporada  consecutiva,  partits  de  futbol  sala  en  català  els

dissabtes a la tarda. L’LCFS es tornarà a desplaçar per les quatre províncies de Catalunya

per a retransmetre en directe, des dels més menuts fins a Sènior, tant masculí com

femení, enfrontaments entre equips catalans de futbol sala. A més, continuant amb la

línia dels darrers anys, els streamings aniran acompanyats d’un comentarista amb un o

dos seleccionadors catalans de futbol sala i, a més, seguiran les entrevistes en directe

amb els presidents dels clubs al descans i amb el jugador destacat de l’enfrontament al

final del matx.

STREAMINGS FUTBOL SALA CATALÀ

DIA: • Dissabte

HORARI: • A la tarda

COMENTARISTES: • Un comentarista
• Un/dos seleccionadors

CATEGORIES: • Dels més menuts a sènior
• Masculí i femení

CANAL: • FCF.TV



I el primer streaming de la temporada 2022-2023 serà entre el Natació Sabadell i el

Barceloneta Futsal, partit corresponent a la tercera jornada del grup 3 de 2a Divisió B

nacional de futbol sala. L’LCFS en directe es desplaçarà fins al Pavelló Nord de Sabadell,

el dissabte 1 d’octubre, per retransmetre el partit a partir de les 19.45 hores. El matx

enfrontarà a dos equips que encara no coneixen la victòria en aquest inici de lliga, ja

que el Natació els ha empatat els dos mentre que els de Barcelona han perdut els dos

primers partits.

Per veure el partit, ho podreu fer a través d'fcf.tv, a l'alerta streaming que trobaràs a

la portada de la pàgina web de l'FCF, fent clic als enllaços que trobareu a les xarxes

socials federatives o bé, clic en el següent enllaç:

DISSABTE, 1 D’OCTUBRE DE 2022

HORA PARTIT ENLLAÇ

19.45 hores Natació Sabadell - Barceloneta Futsal AQUÍ

https://www.fcf.tv/
https://www.fcf.cat/


La prèvia començarà deu minuts abans de l'inici del partit amb les dades i el repàs dels

dos equips. Al descans i al final del partit hi haurà entrevistes en directe amb directius i

jugadors dels equips i, a més, es podrà comentar i seguir l'enfrontament a través de

les etiquetes #FCFTV i #LCFSendirecte a les xarxes socials federatives.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/754353389

