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Superen el Cornellà i el Teruel, i estaran a la segona eliminatòria juntament amb el

Reus, el Gimnàstic de Tarragona i el Badalona.
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La UE Sant Andreu i el Lleida Esportiu han obtingut aquesta nit el bitllet per disputar

la segona eliminatòria de la Copa del Rei, després de superar respectivament la UE

Cornellà a la tanda de penals (1-1, p. 2-3) i el CD Teruel (2-0), en la primera ronda de la

competició.



El Sant Andreu, per penals

En el derbi català de l’eliminatòria, la UE Sant Andreu s’ha endut el premi del Nou

Municipal de Cornellà, batent als penals la UE Cornellà, rival una categoria superior (1-

1, p. 2-3). El quadribarrat Felipe ha empatat al tram final del partit el gol del verd Eloy

Gila, en un duel on els visitants han resistit a la pròrroga amb nou jugadors i que s’ha

acabat decidint des dels onze metres. L’andreuenc Noguera ha estat l’encarregat

d’anotar el llançament definitiu després que Segovia hagi aturat dues penes màximes.



El Lleida dona el primer pas

El Lleida Esportiu, que la temporada passada va completar una actuació històrica a la

Copa del Rei, arribant fins als vuitens de final contra l’Atlético de Madrid i doblegant la

Real Sociedad en els setzens, ha donat el primer pas en aquesta edició, desfent-se del

CD Teruel al Camp d’Esports (2-0). Els gols de Mousa i del jove del planter Alpha han

servit a l’equip dirigit per Gerard Albadalejo per guanyar el conjunt aragonès i accedir a

la següent ronda.



Cinc equips catalans a la segona eliminatòria

Després d’aquestes dues classificacions, fins a cinc equips catalans jugaran el pròxim

dimecres dia 12 la segona eliminatòria de la Copa del Rei. A la UE Sant Andreu i el

Lleida Esportiu se’ls afegiran els conjunts de Segona Divisió ‘A’, el CF Reus Deportiu i el

Club Gimnàstic de Tarragona, que entraran en competició en aquesta ronda, a més del

CF Badalona, de Segona Divisió ‘B’, que va quedar exempt de la primera, amb els

següents aparellaments ja definits:

 



SEGONA ELIMINATÒRIA COPA DEL REI (12/09/2018)

CA OSASUNA - CF REUS DEPORTIU

CÓRDOBA CF - C. GIMNÀSTIC TARRAGONA

CF VILLANOVENSE - CF BADALONA

LLEIDA ESPORTIU - SD COMPOSTELA

UE SANT ANDREU - SD GERNIKA CLUB

 


