
Alpicat¡ EFA(firmen
unjustempaten un
trepidant partit
I ATPICAT

EFAC

ALPICAT: Xavi Ricart, Kell¡ Egea, Alfa, Eric
Gràcia, Xavi Gomà, Nazar, Hamza, Carlitos, Roy
i Fabregat.També van jugar Alcalà, Puliq Joel,
Edu Pallàs i Caste.

EFAC: P¿u Móra, Monfort, Guillén, Edu Cons,
Adrián Rosa, Ciruela, Simó Juclà, Gausq Adrià
i Luna.També van jugar Pol Comella, Chiné, Tol-
drà, Humbert, Òscar lmaz, Pato, Trota i Haytam.

Àrbltre: Lavega Alonso.

Gols: l{, Alcalà (53'); 1-1, Gauso (63').

lALPlcAr lfllpisat i EFAC van em-
patar (1-1) en un compromís de
pretemporada en el qual elslo-
cals van plantar cara a un equip
de categoria superior. L'equip
de Jesús Alcalde va posar con-
tra les cordes un rival cridat a
ser a la zona alta de Primera.
Llencontre va ser molt igualat,
especialment durant la primera
meitat, en la qual les defenses

ser lncon[estaDle oavan[ q'un
bon rival. Els homes de Josep
Maria Turull van mostrar molt

er ilançamem er porref oel ra-
lau, Serret, que va impedir que
pugés el 0-2 en el marcador. El

El lumrnosJa no es va moure
tot i que I'equip de Josep Ma-
ria Turull va tornar a disposar

drssabte, el Mollerussa rebrâ eI
Tortefarrera (17.00 hores) ert
l'últim amistós.

es van imposar al joc ofensiu.
Däquestamangra, es va arribar
al descans amb el 0-0 inicial i
sense cap dels dos equips amb
prou domini per plasmar-lo en
el marcador.

Després del pas pels vesti-
dors, un gol d'Alcalà va avançar
els de roig, que també seran en-
tre els equips a tenir en comp-
te a Segona Cbtalana. UEFAC
va saber reaccionar a temps i
Gauso va establir l'empat 10
minuts després. Els dos equips
van utilitzar la segona meitat
per donar entrada a jugadors
de refresc, però no hi va haver
canvis a I'electrònic. El que va
ser més a prop d'aconseguir el
segon va ser lAlpicat, després
que Hamza rematés una pilo-
ta de forma acrobàtica i Chiné
aconseguís rebutjar la pilota.
UEFAC disputa demà la final
de la Copa Lleida a Mollerussa.
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etAlpicat i EFAC van protagon¡tzar un intens duel de pretemporada.


