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El Lleida Esportiu tomba el Compostela per 1 a 0, el Reus doblega l’Osasuna per 1 a 2 i el

Sant Andreu derrota el Gernika per 1 a 0 a la pròrroga.
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El Lleida Esportiu, el Reus i el Sant Andreu s’han fet aquesta nit amb el bitllet per

disputar la tercera eliminatòria de la Copa del Rei. Ho han fet després de superar el

Compostela per 1 a 0, l’Osasuna per 1 a 2 i el Gernika per 1 a 0 a la pròrroga,

respectivament.

Un efectiu Lleida Esportiu tomba el Compostela (1 a 0)

El conjunt lleidatà, que la temporada passada va arribar fins als vuitens de final de la

Copa del Rei contra l’Atlético de Madrid, s’ha classificat per a la tercera ronda



d’aquesta edició. Un gol de cap de Juan Tomás Ortuño a les acaballes del primer temps

ha donat el passi als lleidatans, que han sabut defensar l’avantatge per sumar una

treballada victòria per 1 a 0.

Un Reus valent i atrevit conquereix El Sadar (1 a 2)

El Reus ha assaltat El Sadar derrotant l’Osasuna per 1 a 2. Després d’una primera part

competida, els reusencs s’han avançat en el marcador gràcies a les dianes de Fran

Carbià, al minut 60, i Juan Domínguez, al 68. L’Osasuna ha aconseguit escurçar

diferències mitjançant Carlos Clerc al minut 87, però les intervencions de Pol

Freixenet sota pals han certificat un triomf meritori.



El Sant Andreu s’imposa al Gernika a les acaballes de la pròrroga (1 a 0)

Després de 90 minuts emocionants i disputats, el Sant Andreu ha derrotat el Gernika

per 1 a 0 a la pròrroga. Una diana de Ton Alcover de penal al minut 115 ha donat el bitllet

al conjunt quadribarrat, que ha sabut interpretar a la perfecció el matx contra un

lluitador Gernika.

El Badalona i el Gimnàstic de Tarragona, eliminats

D’altra banda, el Badalona i el Gimnàstic de Tarragona s’han acomiadat de la Copa del



Rei a la segona ronda. El Badalona, malgrat completar un partit seriós, ha caigut

derrotat al camp del Villanovense per 2 a 1. Al seu torn, el Nàstic no ha pogut fer mal a

un sòlid Còrdoba (2 a 0).

 


