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En un partit emocionant i disputat, el CF Igualada s'imposa per 1 a 3 a un Atlètic Lleida

combatiu que ha intentat capgirar el marcador fins al xiulet final.

FOTOS: UE Vic

La primera edició del Trofeu Centenari de la Unió Esportiva Vic ja té guanyador. El CF

Igualada ha doblegat aquest diumenge l’Atlètic Lleida per 1 a 3 en un partit marcat pels

nervis i l’emoció fins al xiulet final. Els igualadins s’avançaven a la primera meitat, i els

lleidatans aconseguien igualar forces quan restaven cinc minuts per al descans. Abans

de retirar-se al túnel de vestidors, el conjunt de l’Anoia aconseguia avançar-se de nou en

l’últim minut del primer temps. La segona part ha estat marcada per la igualtat entre

dos equips que han disposat de diverses ocasions per moure el marcador. Els minuts

més emocionats han estat els finals quan, entrats en l’afegit, l’Atlètic Lleida ha fallat un

penal, i l’Igualada ha aconseguit sentenciar el duel anotant el 3 a 1 final.



Prèviament s’havia disputat el partit per al 3r i 4t lloc que enfrontava el Vic contra el

Palamós (0 a 1). Els ausetans han ofert una bona versió, però una errada defensiva en el

tram final  ha condemnat l’equip local  amb l’únic gol  del  partit  que ha permès als

gironins  adjudicar-se  la  tercera  plaça.  Ambdós  enfrontaments  de  diumenge  s'han

decidit  en la prèvia de dissabte amb la celebració de les semifinals.  En la primera

d’aquestes, el conjunt amfitrió ha perdut el bitllet d’accés a la tanda de penals (2 a 3)

després d’empatar a un gol  contra l’Atlètic Lleida.  Per la seva banda,  l’Igualada ha

derrotat el Palamós per 2 a 1 en la segona semifinal de la tarda.



El directiu i delegat de la Federació Catalana de Futbol a Osona, Pere Alsina, ha estat

present al torneig i ha participat en l'entrega de medalles i del trofeu.



Trofeu Centenari Femení

Amb l’Igualada campió en categoria masculina, ara resta esperar qui s’emportarà el

trofeu en categoria femenina. El dissabte 25 de setembre el Femení A i el Femení B es

veuran les cares en un quadrangular que completaran el Club Esportiu Figaró i el San

Juan At. Montcada. El torneig es dividirà en dues semifinals, la final i un enfrontament

per a decidir el tercer i quart lloc. La primera semifinal, que enfrontarà el Femení 'A' i CE

Figaró, tindrà lloc a les 16 hores. El Femení 'B' i el San Juan At. Montcada s’enfrontaran a

partir de les 17 hores. El duel per al 3r i 4t lloc començarà a les 18 hores i la final del

torneig se celebrarà a les 19 hores. Els partits tindran una durada de 45 minuts.







 


