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Aquest cap de setmana, 10 i 11 d'abril, s'ha disputat la segona jornada dels partits de les

fases d'ascens i de permanència de la categoria.
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Fase d'ascens a la Segona Divisió 'A'

El Nàstic ha empatat a 1 al camp del CF Alcoyano; El FC Andorra, com a visitant, ha

golejat per 1 a 3 al Villareal. Per la seva banda el FC Barcelona 'B' ha perdut a Eivissa per

2 a 1.

En la classificació, la UD Ibiza-Eivissa continua liderant el grup amb 43 punts i 2,15 de

coeficient. El Gimnàstic de Tarragona és el segon amb 37 punts i 1,68 de coeficient;

l'Andorra puja a la tercera posició amb 37 punts també amb 1,68 de coeficient; i el FC

Barcelona 'A' baixa aquesta jornada a la quarta posició. Té 37 punts i 1,68 de coeficient.

Fase d'ascens a la Primera RFEF

No ha estat una bona jornada pels tres equips catalans.  El  CF Badalona ha perdut

contra l'Hèrcules per 1-0; el Llagostera també ha caigut derrotat per 2 a 1 amb l'At.

Llevant; i només el Cornellà ha aconseguit un empat al camp de La Nucia.



El Cornellà continua una jornada més liderant el grup amb 33 punts i un coeficient d'1,5;

el Lleida Esportiu és el segon amb 30 punts i un coeficient de l'1'43; el Badalona ocupa la

tercera plaça amb31 punts i un 1,41 de coeficient; mentre que el Llagostera és el quart

amb 29 punts i 1,38 de coeficient.

Fase de permanència a la Segona Divisió 'B'

L'AE Prat ha guanyat per 1 a 2 a l'Atzeneta; l'Olot ha guanyat per 0 a 1 contra al València

Mestalla; en canvi L'Hospitalet ha perdut el seu partit contra el SCR Peña Deportiva per

2 a 0; com l'Espanyol 'B' al camp de l'Orihuela CF per 2 a 1.

En la classificació, el filial blanc-i-blau és segon amb 26 punts i un coeficient d'1,18; el

CE L'Hospitalet està en tercer lloc amb 25 punts i 1,14 de coeficient; l'UE Prat és el quart

classificat amb 24 punts i un 1,09 de coeficient; la UE Olot és cinquè, també amb 24

punts i un 1,09 de coeficient.
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https://www.youtube.com/watch?v=F8o-98C8tRk

