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El Llagostera és el primer equip català a la classificació de la Segona Divisió ‘B’ (Grup 3)

en tercera posició del campionat.

El Llagostera és el tercer classificat de la Segona Divisió ‘B’ (Grup 3) amb 7 punts,

empatat amb el segon que és l’Egea. Encapçala aquest grup el Villareal ‘B’ amb 9 punts

i tots els partís guanyats. El Llagostera ha guanyat aquesta jornada al Prat per 1 a 2.

L’Andorra està situat en cinquena posició amb 6 punts després de guanyar al camp del

Nàstic per 0 a 3. Al sisè lloc es situa el Lleida Esportiu amb els mateixos punts que

l’Andorra. Aquesta jornada els lleidatans han guanyat, en l’altre enfrontament entre

equips  catalans, a l’Olot per 0 a 1. Vuitè és l’Espanyol ‘B’ amb cinc punts, ja que va

empatar al seu camp 2 a 2 en un altre duel català amb el Cornellà. A la novena posició

es troba el FC Barcelona ‘B’ amb quatre punts després perdre al camp de l’Egea per 1 a



0. Li segueix a la classificació amb la mateixa puntuació l’Olot que va caure derrotat a

casa seva amb el Lleida Esportiu. També amb quatre punts però a la dotzena posició es

troba el Sabadell que ha empatat a zero a la Nova Creu Alta contra el València

Mestalla. Al catorzè lloc del campionat està el Prat amb 2 punts després de deixar-se

els tres punts a casa contra el Llagostera. Els mateixos punts té el quinzè classificat, el

Cornellà.

Per la part baixa de la classificació en llocs de descens, dos equips catalans. El

Badalona que és l’últim encara no ha aconseguit cap punt en aquestes primeres

jornades. Ha perdut aquesta jornada al seu camp contra l’Ebro per 0 a 1. El Nàstic ocupa

la divuitena posició amb només un punt. Aquesta jornada ha perdut a Tarragona per 0

a 3 davant l’Andorra.
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https://www.youtube.com/watch?v=5ldWssd9mRc

