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Mollerussa ha acollit el sorteig de la tercera edició de la competició, que tindrà lloc del

19 d’agost al 9 de setembre i on hi participaran vuit conjunts de les comarques de

Ponent.

La ciutat de Mollerussa ha acollit aquest divendres la presentació de la tercera edició

de la Copa Lleida Infantil, que reunirà un nou any els millors equips d’aquesta

categoria de base de la demarcació lleidatana. En la trobada s’ha realitzat el sorteig de

la competició, que tindrà lloc durant la pretemporada i on hi prendran part un total de

vuit conjunts de les comarques de Ponent.



Els encreuaments han quedat definits de la següent manera:

 

QUARTS DE FINAL COPA LLEIDA INFANTIL (ANADA) - 19/08/2018

LLEIDA ESPORTIU - CFJ MOLLERUSSA

UE BALÀFIA - EF TÀRREGA

AT. SEGRE - UE BORDETA

SE AEM - CF BALAGUER

 

Els quarts de final, amb anada i tornada, es disputaran els pròxims 19 i 26 d’agost; les

semifinals, a partit únic, tindran lloc el 2 de setembre; mentre que la final es jugarà el 9

de setembre, al Complex Esportiu del Segrià, a Torrefarrera.



Al mateix temps, en la presentació, el vicepresident de l’FCF i delegat a Lleida, Jordi

Terés, ha entregat un reconeixement al representant d’Atlas Energia, patrocinador de

la Copa Lleida Infantil. També han estat presents en l’acte el subdelegat Jordi Solé; el

responsable de Futbol Base de la delegació, Jordi Pifarré; el responsable de Futbol

Amateur, Jaume Mas; i el delegat del CTA a Lleida, Xavi Pérez.

Jordi Terés: “La Copa Lleida Infantil ens dona prestigi”



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

posat en valor “el prestigi” que dona la Copa Lleida Infantil al futbol base de la província

i el treball dels clubs. “Espero que tots els participants gaudeixin al màxim disputant

aquesta competició, abans de l’inici de la lliga”, ha afegit així mateix.

 

Al seu torn, la presidenta de l’EF Tàrrega, Xènia Ballester, ha assegurat que per als

nens “és un premi” poder jugar la Copa, per “la motivació que els produeix enfrontar-se

contra els equips de major nivell”. Per la seva banda, el president de la SE AEM, Sergio

González, ha assenyalat “la il·lusió” amb què el seu club emprèn la competició, en un

“torneig de referència” que permet arrencar la temporada “de la millor manera

possible”.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-fhcZN8wAw

