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Almacelles va acollir el sorteig de la competició, que tindrà lloc del 5 al 26 d’agost i on hi

participaran un total de vuit equips de Primera i Segona Catalana.

La quarta edició de la Copa Lleida Amateur va presentar-se divendres al Complex

Residencial Betula Alba d’Almacelles. A la trobada va realitzar-se el sorteig de la

competició, que tindrà lloc entre el 5 i el 26 d’agost, i on prendran part un total de vuit

equips de Primera i Segona Catalana de les comarques de Ponent.



Els aparellaments dels quarts de final van quedar definits de la següent manera:

 

QUARTS DE FINAL COPA LLEIDA AMATEUR (ANADA) - 05/08/2018

CF BORGES BLANQUES - UE TÀRREGA

LLEIDA ESPORTIU 'B' - EFAC ALMACELLES

CF LINYOLA - CA ALPICAT

CF BALAGUER - CFJ MOLLERUSSA

 

Els quarts de final, amb anada i tornada, es disputaran els pròxims dies 5 i 12 d’agost,

mentre que les semifinals, a partit únic, tindran lloc el 19 d’agost. Al seu torn, la gran

final es jugarà el dia 26 d’agost, al Complex Esportiu del Segrià, a Torrefarrera.



A la trobada hi va assistir el vicepresident de l’FCF i delegat a Lleida, Jordi Terés; el

subdelegat Jordi Solé; el subdelegat de Futbol Base Jordi Pifarré; i el responsable de

Futbol Amateur de la delegació, Jaume Mas. També  es va fer un reconeixement als

patrocinadors de la Copa Lleida Amateur, Esportech i Dinuvet.

Jordi Terés: “La Copa Lleida és una competició consolidada”



El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol i delegat a Lleida, Jordi Terés, va

destacar que la Copa Lleida Amateur “és una competició del tot consolidada”, després

de diversos anys celebrant-se. Així mateix, va posar en valor el fet que la disputen “els

millors equips amateurs de la província de la temporada passada”, tot desitjant-los

“una bona participació” en aquesta nova edició, que significa “l’arrencada del nou curs

futbolístic” per als conjunts lleidatans.

 

Per la seva banda, el president de l’EFAC Almacelles, Joan Bosch, va assenyalar que el

seu club afronta la Copa Lleida Amateur amb la intenció de “poder revalidar el títol”

aconseguit la campanya anterior, mentre que el president del CFJ Mollerussa, Robert

Ortega, va qualificar la competició com “un encert” per tots els equips que hi prenen

part, ja que permet la preparació de la lliga amb partits contra “rivals de nivell” al llarg

de tota la pretemporada.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

http://fcf.cat/media/album/presentacio-copa-lleida-amateur-2018/1
https://www.youtube.com/watch?v=Cc-rlcpwVmU


 


