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El Nàstic jugarà per la Diada contra el
filial del Betis al Nou Estadi
Serà a les 7 del vespre, segons ha fet públic la federació espanyola de futbol

El Nàstic i el Barça B ja s'han enfrontat en un partit de pretemporada enguany. | Nàstic

Ja es coneixen els horaris de les jornades 3 i 4 de la Primera RFEF, que es disputaran entre el
divendres 10 i el diumenge 19 de setembre. En el cas del Nàstic, els partits seran els dies 11 i 19,
contra els filials del Betis i del Reial Madrid.
La jornada 3, el conjunt grana s'enfrontarà al Betis Deportivo Balompié dissabte 11 de
setembre, per la Diada, a partir de les 7 del vespre al Nou Estadi, en directe per Footters. Pel
que fa a la jornada 4, el Nàstic es desplaçarà fins a l'estadi Alfredo Di Stéfano, a la capital
espanyola, per disputar com a visitant un partit contra el Real Madrid Castilla que començarà a les
12 del migdia de diumenge 19 de setembre. El matx s'emetrà tant per TV3 com per Real Madrid
TV, així com també per Footters.
Tot plegat, després que el Nàstic disputi aquest diumenge a partir de les cinc de la tarda la
segona jornada contra el Barça B, al Nou Estadi. Els grana hauran de sumar una victòria si volen
comptar amb la moral alta per encarar una temporada que té aspiracions d'ascens, segons la
directiva. El primer partit contra l'Atlético Sanluqueño, aquest passat diumenge, va acabar en un
empat sense gols.
Mentrestant, el club ja dona per tancada la plantilla d'enguany. La darrera incorporació va ser la
del porter Venetikidis, mentre que Andrei Lupu s'ha quedat sense fitxa donat que l'entrenador,
Raül Agnès, no compta amb ell per a l'inici del nou curs, a causa d'una lesió.
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