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Aquest cap de setmana s’ha disputat la sisena jornada de la Segona Divisió ‘B’ en les

seves fases d’ascens i permanència de la categoria.
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Fase d’ascens a la Segona Divisió ‘A’

El FC Barcelona ‘B’, segon classificat amb 49 punts i un 1,88 de coeficient, ha guanyat 3 a

4 al Villarreal ‘B, i se situa segon classificat a tres punts del primer, l’Eivissa. Per la seva

part, l’Andorra és el tercer classificat amb 44 punts i 1,69 de coeficient, i ha superat per 2

a 3 a l’Alcoyano. En quarta posició es troba el Gimnàstic de Tarragona amb 43 punts i

1,65 de coeficient, que aquesta jornada ha caigut golejat per 4 a 0 al camp del líder,

l’Eivissa.

Recordem  que  el  filial  blaugrana  i  els  andorrans  s'han  classificat  per  disputar  la

promoció d'ascens a la Segona Divisió 'A' i ja coneixen els seus rivals. Els primers partits

de l'eliminatòria tindran lloc aquest cap de setmana, 15 i 16 de maig, a Extremadura.

Fase d’ascens a la Primera RFEF

El Cornellà amb 39 punts i 1,56 de coeficient, líder del grup, ha guanyat per 2 a 1 a La

Núcia. Al seu torn, el Llagostera, tercer amb 35 punts i un coeficient de 1,46, ha superat a

l’At. Llevant per 2 a 0. El Lleida Esportiu, quart amb 31 punts i un coeficient del 1,35. I el

Badalona ocupa la cinquena posició amb 33 punts i coeficient d’1,32, i ha empatat a 1



contra l’Hèrcules.

Fase de permanència a la Segona Divisió ‘B’

El segon classificat és l’Espanyol ‘B’ amb 30 punts i un coeficient de l’1,20 ha guanyat a

l’Orihuela per 2 a 1. A la quarta posició, i entrant en zona de descens, està el Prat amb 29

punts i  coeficient d’1,16,  que aquesta jornada ha empatat a 2  contra l’Atzeneta.  En

cinquena posició,  l’Olot amb 30 punts i  1,04 de coeficient,  ha guanyat per 1  a 0 al

València  Mestalla.  L’Hospitalet,  que  és  el  setè  classificat  amb  26  punts  i  1,00  de

coeficient, ha perdut per 0 a 1 contra el líder, el Peña Deportiva.
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https://www.youtube.com/watch?v=wb4HHYJnMyw

