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Raïmat acull el sorteig de les dues competicions, que comptaran amb la participació

d’un total de setze equips i es disputaran durant els pròxims mesos d’agost i setembre.

Una nova edició de les Copes Lleida Amateur i Infantil van presentar-se aquest

divendres al Raimat Golf Club, de l’EMD de Raïmat, a Lleida. Durant l’acte, van

realitzar-se els sortejos de les dues competicions, que tindran lloc al llarg dels pròxims

mesos d’agost i setembre, i on hi prendran part un total de setze equips de les

comarques lleidatanes.



Cinc anys de Copa Lleida Amateur

La Copa Lleida Amateur arriba a la seva cinquena edició, amb la participació de vuit

equips de Primera i Segona Catalana. Els aparellaments dels quarts de final han

quedat definits de la següent manera:

 

COPA LLEIDA AMATEUR, QUARTS DE FINAL (ANADA) - 11/08/2019

CE ARTESA DE SEGRE - LLEIDA ESPORTIU 'B'

CF BALAGUER - EFAC ALMACELLES

FC ALCARRÀS - CF BORGES BLANQUES

UE TÀRREGA - CFJ MOLLERUSSA

 

L’eliminatòria dels quarts de final, amb xocs d’anada i de tornada, es disputaran els dies

11 i 18 d’agost, mentre que les semifinals, a partit únic, es jugaran el dia 25 d’agost. La



gran final de la competició se celebrarà el cap de setmana de l’1 de setembre.

Quarta edició de la Copa Lleida Infantil

Al seu torn, la Copa Lleida Infantil complirà la seva quarta edició, amb els vuit conjunts

de la demarcació de la categoria Infantil de màxima categoria. Els encreuaments que

es donaran als quarts de final, després del sorteig, són els següents:

 

COPA LLEIDA INFANTIL, QUARTS DE FINAL (ANADA) - 24/08/2019

CFJ MOLLERUSSA - AT. SEGRE

LLEIDA ESPORTIU - SE AEM

UE BALÀFIA - UE BORDETA

EF TÀRREGA - FIF LLEIDA

 



Pel que fa al format de competició, serà el mateix que en categoria Amateur. Els dues

dels quarts de final, amb anada i tornada, seran els dies 24 d’agost i 1 de setembre. La

semifinal tindrà lloc el 8 de setembre, mentre que la final es disputarà el cap de

setmana del 15 de setembre.

La trobada ha comptat amb la presència del vicepresident de la Federació Catalana de

Futbol i delegat a Lleida, Jordi Terés; el directiu de l’FCF Jordi Solé; el subdelegat

responsable de futbol base, Jordi Pifarré; el subdelegat responsable de futbol

amateur, Jaume Mas; el director de l’Àrea Esportiva de l’FCF, Emili Gil; el director del

CTA a Lleida, Xavier Pérez; i el coordinador de l’Escola d’Entrenadors de l’FCF a Lleida,

Adrià Gabernet; a més de l’àrbitre assistent de Segona Divisió ‘A’ Josep Antoni Vigo

Gatius, així com també de presidents i membres dels clubs participants.

 

De la mateixa manera, s’ha volgut fer un agraïment als patrocinadors de les dues

competicions, Esportech en el cas de la Copa Lleida Amateur, i Atlas Energia en el de

la Copa Lleida Infantil, amb l’entrega d’un reconeixement als seus representants per



part del vicepresident de l’FCF i delegat a Lleida, Jordi Terés.

Jordi Terés: “És un premi per als clubs”

El vicepresident de l’FCF i delegat a Lleida, Jordi Terés, ha destacat que les Copes

Lleida representen "un premi" per als clubs, alhora que dona "prestigi" a la delegació, ja

que la disputen els millors classificats en categoria Amateur i Infantil de les comarques

de Ponent. Així mateix, ha ressaltat que totes dues competicions, que sumen

conjuntament nou edicions, "s'han consolidat com a tornejos de referència de la

pretemporada" per als diferents conjunts, que poden enfrontar-se entre ells en la

preparació del campionat de lliga.
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http://fcf.cat/media/album/presentacio-copes-lleida-amateur-i-infantil-2019/1
https://www.youtube.com/watch?v=BuDidDmWIQA

