Engega la 4a edició del Memorial Quim Sala
FS NOTÍCIES | 13/09/2021

Aquest cap de setmana ha començat la 4a edició del Memorial Quim Sala amb les
eliminatòries de la 1a fase en les categories de Sènior, masculí i femení, la de Juvenil
masculí i Cadet mixte.

Tret de sortida a la pretemporada lleidatana de futbol sala. Aquest cap de setmana ha
començat la 4a edició del Memorial Quim Sala amb la disputa dels partits de la 1a fase
de les categories Sènior, masculí i femení, Juvenil masculí i Cadet mixte. Una temporada
més, la delegació de Lleida de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana
de Futbol organitza aquest torneig en memòria del directiu de l’FCF i l’LCFS, Quim Sala.

El sistema de competició, basat en la celebració dels quarts de final, les semifinals i les
finals, compte amb la presència dels equips escollits a partir de la classificació de la
temporada anterior i començant a agafar els de la màxima categoria. Amb la disputa de
la 1a fase, queden definides ja les semifinals, que es disputaran el següent cap de
setmana, mentre que les grans finals es jugaran el diumenge, 26 de setembre de 2021, a
la tarda, en una mateixa seu per confirmar.
DATES CELEBRACIÓ 4A EDICIÓ MEMORIAL QUIM SALA
Quarts de final

11 i 12 de setembre de 2021

Semifinals

18 i 19 de setembre de 2021

Finals

26 de setembre de 2021

En aquesta 1a fase, en la categoria Sènior masculina, els vencedors han estat el CFS
Linyola i el Club Lleida Esportiu. A continuació, pots consultar els resultats:
RESULTATS 1A FASE SÈNIOR MASCULÍ
CFS IMuntanya Linyola 8 - 2 Escola de Futbol Sala Comtat d'Urgell
Guixés Fibra FS Solsona 1 - 4 Club Lleida Esportiu
CFS Alcoletge - OC La Sentiu (es disputa dimecres)

Pel que fa a la categoria Sènior femenina, el Cervera-Segarra Femení ja s’ha classificat
per a la següent ronda, amb els altres partits pendents de disputar:
RESULTATS 1A FASE SÈNIOR FEMENÍ
CFS Linyola - FS Borges (pendent de disputar)
Cervera-Segarra Femení 16 - 0 FS Baró de Maials
Ponent Futsal Alcarràs - CFs Corbins (pendent de disputar)

A la categoria Juvenil masculí, els vencedors de la 1a fase han estat l'Escola de Futbol
Sala Comtat d'Urgell i el Maristes Montserrat Lleida.

RESULTATS 1A FASE JUVENIL MASCULÍ
Escola de Futbol Sala Comtat d'Urgell 2 (4) - 2 (3) CFS Balaguer Vedruna
Maristes Montserrat Lleida 9 - 0 FS Tàrrega

Mentre que en el Cadet mixte, el CFS Balaguer Vedruna i el Maristes Montserrat
Lleida han obtingut el bitllet a les semifinals.
RESULTATS 1A FASE CADET MIXTE
CFS Balaguer Vedruna 6 - 2 CFS IMuntanya Linyola
Maristes Montserrat Lleida 6 - 0 FS Tàrrega
CFS Alcoletge - CFS Corbins 'B' (es disputa dimarts)

Per a consultar els resultats de la 4a edició del Memorial Quim Sala, pots consultar a
l’apartat específic que hi ha a ‘Competicions’ > ‘4a Edició Memorial Quim Sala’ o bé, fent
clic AQUÍ.
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