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El conjunt entrenat per Sito Rivera ha superat el Ciudad de Móstoles per 4 gols a 2 a

Can Vinader i ha remuntat el dèficit del partit d'anada del play-off (5-3) per adjudicar-

se el desitjat ascens a Segona Divisió Nacional.

Són de Segona Divisió Nacional. El Club Esportiu CCR ha aconseguit el somiat ascens

a Segona Divisió Nacional de futbol sala després de superar aquest migdia el

Ciudad de Móstoles 4 a 2 en el partit de tornada del play-off de promoció a la divisió

de plata del futbol sala estatal. Els jugadors de Sito Rivera han convertit Can Vinader

en una olla a pressió i han remuntat una eliminatòria que tenien molt coll amunt des del

partit d'anada, un duel molt esperat des de feia setmanes en què els catalans van

començar guanyant per 1 gol a 3, tot i que posteriorment se'ls va posar d'esquena i

el van acabar perdent per 5 gols a 3, un resultat que els obligava a guanyar avui a casa

per una diferència de dos gols o més per assolir l'ascens.



Antonio Cortés "Gordillo" (1-0), Dani Nerín (2-1), Andrés Montero "Andresito" (3-

1) i Héctor Albadalejo (4-1) han estat els golejadors d'un Club Esportiu CCR que ha

obtingut el merescut premi de l'ascens després de rubricar una temporada

excepcional, un curs de somni en què els de Rivera s'han proclamat campions de lliga

amb 81 punts (quinze més que el segon classificat, el Club Manresa Futbol Sala) amb

un balanç gairebé immaculat de 26 victòries, 3 empats i només 1 desfeta en els 30

partits que els catalans han disputat aquesta temporada, uns números excelsos que,

abans del play-off, ja havien convertit al CCR en el millor equip de tota la Segona

Divisió B.



El partit a Can Vinader ha comptat amb la presència federativa de directiu de la

Federació Catalana de Futbol i de la Lliga Catalana de Futbol Sala, Javi Lerma, a

més del delegat de l'LCFS al Baix Llobregat, Juanma Hernández.

A l'altra cara de la moneda, el CD La Concòrdia no ha pogut signar aquest cap de

setmana la seva promoció a Primera Divisió. Les catalanes han caigut davant del

Cidade As Burgas gallec en l'eliminatòria del play-off d'ascens a la màxima categoria



del futbol sala femení nacional. Les jugadores de Dani Mosteiro van empatar ahir

dissabte a 1 gol al CEM El Turó contra les gallegues i no van poder aixecar el 6 a 0

advers del partit d'anada. El directiu de l'LCFS,  Xavi Velasco , va configurar el cartell

de presència federativa en aquest duel de caixa o faixa que, malauradament, no

va caure pel costat del CD La Concòrdia.

 


