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El CE Manresa debutarà a Segona
RFEF al camp del Valencia Mestalla el 4 de setembre
Els blanc-i-vermells no jugaran contra un equip català fins a la jornada 5, quan
rebran el Terrassa al Congost

El CE Manresa estrenarà categoria a València | José Raúl González / Td'H

La Reial Federació Espanyola de Futbol ja ha fet públics els calendaris de la competició de la
temporada 2022-23 en què el CE Manresa debutarà a Segona RFEF en un quadre que inclou els
equips del quadrant nord-est peninsular i les Illes Balears.
Els blanc-i-vermells se submergiran en aquesta nova realitat de seguida perquè per disputar el
seu primer partit contra un equip català s'hauran d'esperar a la jornada 5, quan rebin al Congost el
Terrassa (2-10). Abans, hauran debutat a València contra el Valencia - Mestalla (4-9). A la
segona jornada rebran l'eivissenc SCR Peña Deportiva (11/9) i a la tercera es desplaçaran fins a
Formentera (18-9). Abans de rebre el Terrassa passarà pel Congost l'Atlético Saguntino (25-9).
[intext1]
Els següents enfrontaments seran a Lleida (9-10), a casa contra la UE Olot (16-10), al camp del
Real Zaragoza Deportivo Aragón (23-10), rebent la UD Alzira (30-10), visitant el José Rico
Pérez per enfrontar-se a un històric del futbol espanyol, l'Hércules d'Alacant (6-11), a Manresa
contra l'Ibiza Islas Pitiusas (20-11), visitant al RCD Mallorca B (27-11), rebent el Badalona (412), visitant el Prat (11-12), i rebent l'Espanyol B (18-12) en l'última jornada de l'any.
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El CE Manresa començarà el 2023 a Terol en ple hivern (8-1). Una setmana més tard rebrà l'Ebro
al Congost per tancar la primera volta. Serà al barri de la Almozara de Saragossa, contra l'Ebro,
que el CE Manresa tancarà la temporada el 14 de maig.
[intext2]
Calendari Segona RFEF Temporada 2022-23 by La muntanya russa on Scribd
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