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El Sabadell continua al capdavant de la classificació del tercer grup de la Segona

Divisió 'B' malgrat perdre aquesta jornada a la Nova Creu Alta. El FC Barcelona 'B'

puja llocs a la taula i es col·loca segon.

Malgrat la derrota del Sabadell contra l'Hèrcules per 1 a 2, l'equip arlequinat continua

exercint el seu lideratge a la classificació del grup tercer de la Segona Divisió 'B', amb

44 punts. La victòria del FC Barcelona B al camp del cuer, el Prat, per 1 a 2 fa que

l'equip de García Pimienta pugi a la segona posició del campionat amb 41 punts. El

següent equip català a la taula és el Cornellà amb 40 punts, igual que el tercer que és el

Castelló. El Cornellà ha guanyat al Badalona per 0 a 2. Una derrota que acaba

amb l'intent badaloní de sortir de la zona de descens. Sisè és l'Espanyol 'B' que aquesta

jornada no ha passat de l'empat a 2 davant el Lleida Esportiu, aconseguint 1 punt i ja



suma 38.

L'Andorra és setè amb 37 punts després d'empatar a 1 al camp del Ejea. Vuitè és el

Lleida Esportiu amb 35 punts. A la novena posició està l'Olot, que al guanyat al

Castelló per 1 a 0, assoleix els 33 punts. 3 punts més que el Llagostera que és desè a la

taula i que aquesta jornada ha perdut per 4 a 1 al camp del Villareal 'B'. A la catorzena

posició trobem al Gimnàstic de Tarragona amb 26 punts després de golejar a l'Ebro per

4 a 1. A la zona de descens dos equips catalans: el cuer és el Prat amb 17 punts, i

antepenúltim el Badalona amb 21 punts.
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https://www.youtube.com/watch?v=FuytsBkQYwY

