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Els Dragons no jugaran a l'estadi
de Reus fins a la tercera jornada de
la Lliga europea
Contra els Cologne Centurions, el 18 de juny a les 6 de la tarda

Una imatge d'arxiu d'un partit dels Dragons, a l'estadi | Barcelona Dragons

Ja es coneix el calendari dels Barcelona Dragons per a la segona temporada de l'European
League de futbol americà. L'equip repetirà el debut de l'any passat, ja que en el primer matx del
campionat tornarà a veure's les cares amb els Stuttgart Sorgeix, en terres alemanyes, el 5 de juny.
El primer partit a casa, a l'estadi municipal de Reus no serà fins a la tercera jornada,
l'anomenada week 3, quan els Barcelona Dragons rebran els Cologne Centurions (el 18 de
juny). Els partits de casa, en aquest segon curs, es jugaran a les 6 de la tarda. Una setmana
abans, a la segona jornada (el 12 de juny a les 3 de la tarda), els Dragons jugaran al camp dels
Hamburg Sea Devils.
Els altres partits
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A la jornada 4, els aficionats viuren el matx entre els Rhein Fire i els Barcelona Dragons (26 juny,
a les 3 de la tarda); a la week 5, l'equip rebrà a Reus els Istanbul Rams (2 de juliol); una jornada
després, a la sisena i altre cop a casa, el rival seran els Vienna Vikings (9 juliol).
De cara a la jornada 7 del campionat, els Dragons descansaran; a la vuitena, el conjunt viatjarà a
Turquia, per jugar contra els Istanbul Rams (23 juliol a les 3 de la tarda); a la week 9, el rival dels
Dragons seran els Rhein Fire (30 juliol), i a la 10, tocarà un nou descans.
La represa, a la jornada 11, durà els Dragons a Colònia, per jugar contra els Cologne Centurions (13
agost, amb l'hora per confirmar). Ja a la week 12, l'estadi acollirà la visita dels Stuttgart Surge (20
agost); més endavant, a la jornada 13, els Vienna Vikings rebran els Dragons (28 agost, també
amb l'hora per acabar de decidir-se); i per cloure la fase, a la jornada 14 i a l'estadi de Reus, el
rival dels Barcelona Dragons seran els Hamburg Sea Devils (4 setembre).
Un cop finalitzada la temporada regular, l'European League of Football celebrarà al setembre la
fase final; amb la disputa dels playoffs i de la gran final.
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