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El Lleida Esportiu encapçala la classificació del grup tercer de la Segona Divisió 'B' per

davant del Vila-Real 'B' i l'Andorra, segon i tercer.

Malgrat l'empat a zero dels de la Terra Ferma al seu camp contra l'At. Llevant, el Lleida

Esportiu és el líder de la categoria amb 21 punts, un més que el segon classificat.

Aquest lloc l'ocupa el Vila-Real 'B' amb 20 punts. Un Vila-Real 'B' que, malgrat

ha finalitzat el partit amb només vuit futbolistes, ha vençut al camp del Castelló per 12

a 2. Tercer és l'Andorra amb 19 punts després de l'empat a 1, com a local, contra el

Llagostera. El FC Barcelona 'B' assoleix la quarta posició del campionat amb 18 punts,

gràcies a la victòria a l'Estadi Johan Cruyff per 1 a 0 contra un dels seus rivals directes,

el Sabadell. L'equip vallesà està empatat a punts amb els blaugranes a la cinquena

posició. El següent equip català a la taula és el Llagostera a la setena posició amb 15



punts després del punt aconseguit al camp de l'Andorra.

A la desena posició es troba l'Olot amb 13 punts. Després de quatre jornades sense

conèixer la victòria, l'Olot ha guanyat per 2 a 1 al Nàstic de Tarragona. Tretzè és

l'Espanyol 'B' que ha cedit els tres punts al cuer el Badalona amb una bona victòria fora

de casa. Els blanc-i-blaus es queden amb 11 punts. El Cornellà se situa a la quinzena

posició amb 10 punts després de perdre a casa contra l'Hèrcules per la mínima. Amb la

mateixa puntuació i a la setzena posició es troba el Nàstic de Tarragona.

A la zona de descens, divuitè és el Prat amb 7 punts, i això que aquesta

jornada a vençut al camp del València Mestalla per 1 a 2. El fanalet vermell segueix

sent el Badalona que a poc a poc va despertant a la categoria després de la bona

victòria aquesta jornada contra l'Espanyol 'B'.
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https://www.youtube.com/watch?v=W6lBaNoSgsQ

