Celebrat el sorteig de la Copa Lleida Infantil 2022
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Vuit equips lleidatans d'aquesta categoria somien amb conquerir el títol de campions
d'una competició que arrenca el cap de setmana del 27 i 28 d'agost.

La seu de la delegació de la Federació Catalana de Futbol de Lleida ha acollit aquest
dijous la presentació i sorteig de la sisena edició de la Copa Lleida Infantil. La
competició, on hi prendran part un total de 8 equips lleidatans de la categoria
Infantil, arrencarà el cap de setmana del 27 i 28 d'agost, i viurà la gran final el dia cap de
setmana del 17 i 18 de setembre a Torrefarrera.

Definits els quarts de final
En l'acte s'ha celebrat el sorteig dels aparellaments dels quarts de final de la Copa Lleida
Infantil, amb els següents partits:
COPA LLEIDA INFANTIL, QUARTS DE FINAL (ANADA) - 27 I 28 AGOST
EFB GUISSONA - ATLÈTIC SEGRE
SE AEM - CE FIF LLEIDA
UE ALPICAT - CF BALAGUER
CFJ MOLLERUSSA - UE BORDETA DE LLEIDA

L’eliminatòria dels quarts de final, amb xocs d’anada i tornada, es disputarà el cap de
setmana del 27 i 28 d’agost, i del 3 i 4 de setembre, respectivament.
Les semifinals, a partit únic, tindran lloc el 10 de setembre. Jugarà com a local l'equip
d'inferior categoria. En cas que fossin de la mateixa categoria, jugarà a casa l'equip que
hagi marcat més gols a les eliminatòries. En cas d'empat a gols jugarà a casa l'equip
amb més antiguitat a l'FCF.
La gran final de la competició se celebrarà el cap de setmana del 17 i 18 de setembre,
al Complex Esportiu Antoni Palau, de Torrefarrera.

Josep Maria Espasa: "La Copa Lleida és una competició de prestigi"
El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol i delegat a Lleida, Josep Maria
Espasa, ha afirmat que la Copa Lleida Infantil es tracta "d'una gran oportunitat perquè
els jugadors de la categoria de la delegació puguin exhibir el seu potencial i es preparin
de la millor manera possible per a la nova temporada. Veurem el futur del futbol
lleidatà". En aquest sentit, ha manifestat que "estic convençut que es gaudirem de
partit d'un alt nivell i que serà una competició atractiva i emocionant pel futbol formatiu
de Lleida".

Atlas Energia, patrocinador de la competició
Per la seva banda, la Federació Catalana de Futbol vol agraïr el suport d'Atlas Energia,
patrocinador de la competició, pel seu suport i implicació.
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