
rebutJar el porter urgelenc. 'l'or-
né també ho va intentar des de
fora de l'àrea un minut'després,
però el xut es se'n va anai alt.

clons, l'loÏne ho va mtentar al
47 amb untir neutralitzat per
Oliveros. Els de les Garrigues
van tenir unes quantes ocasions,

va suposaf l'I-u. (¿uatre mrnuts
més tard, Aitor hauria pogut
augmenfar la diferència, però
el tret'li va sortir alt per poc.

ð5 per aconsegurrla seua clrana
(2-L), en una rematada de cap
de Ferran a una centrada des
de l'esquerra.

s,entrontara drmecres amb
l'Osasuna al trofeu Castillo
de Marcilla, en aquesta loca-
litat navarresa.

EI linyola nosentenc¡a un
Alpicat que iuga en inferioritat
Els del Segrià van aixecar un 2-0 per empatar al temps afegit

2 tINYOtA

AtP¡CAT

LINYOLA: Marcel,laume. Carlos, Dani, Enriç
Lolq Berga, Barberg Fran,Victory Alpha.Tam-
bién jugaron 5idart, Domènech, Dfdac, Oriol,
Llauradó i Aitor.

ALPICAT: Joel, Sedeño, Fabregat, Leo, Kelly.
Pollq Benseny, Ogando, Eric Gracia, Alfa e lván
Marín.También jugaron Pulido, Carlos Pla, Alca-
lá, Agus; Ale¡x, Medina, Hamza i Marsà.

Gols: 1-0 (32') Barbero.2-0 (50') Alpha.2-1
(58) Eric Gracia.2-2 (94') Agus.

Àib¡tre3 sanri lgles¡as.

I LINYoLA I El Linyola i l'Alpicat
van deixar l'eliminatòria de
quarts de final de la Copa Llei-
da totalment oberta, després
de finalitzar ahir 2-2 el partit
d'anada. El Linyola es va avan-
çarper2-0 i, malgrat que durant
la segona part va jugar amb un

home mésper I'expulsió del vi-
sitant Leo, va veure com l'Al-
picat igualava el partit durant
el temps afegit. El matx va co-
mençar igualat, però es va de-
sequilibrar al minut 32, quan el
Linyola es va avançar amb un
gol de Barbero (1--0). A l'equip
del Pla d'Urgell se li van posar
millor les coses quan l'Alpicat
es va quedar amb un jugador
menys al veure Leo la segona
targeta groga.

La primera part es va carac-
terilzar pel poc ritme, acusant
els jugadors dels dos equips el
poc temps de preparació que
han tingut. Liocasió més clara
del Linyola la va aprofitar Bar-
bero per avançar I'equip, mentre
que l'Alpicat va tenir oportu-
nitat de marcar amb un llan-
-çament de falta d'Eric Gracia

des de llúny, que no va trobar
el camídelgol. Amb l'1-0 es va
arribar al descans. La segona
part va començar moguda. I-iAl-
picat va poder empatar al minut
47,però el col.legiat va anul'lar
el gol de Pollo a l'entendre que
estava en fora de joc. Del possi-
ble 1--1 es va passar al2¡0, quan
Aþha va guanyar I'esquena a la
.defensa visitant per batre Joef.
Lâlpicat no es va rendir i mal-
grat el marcador en contra i ju-
gar en inferioritat, va continuar
insístint. El2-t d'Eric Gracia
al minut 58, al transformar un
llançament de falta, li va donar
ànims i ja va poder empatar en
una acció de Pollo (82). El Li-
nyola no va trobar un gol que
li donés tranquil.litat i el2-2
va arribar amb una rematada
d'Agus aI92. Una acció del partit dãhir entre el Linyola i I'Alpicat.


