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FUTBOL TERRITORIAL 

La Copa Lleida ~parel a els 
finalistes de I/any passat 
Atletic Lleida i Balaguer s'enfronten en primera ronda, després del sorteig d'ahir 

MIQUELPASCUALPRAT 
I ARTESA DESEGREI La Federació Ca
talana de Futbol (FCF) va portar 
ahir a Artesa de Segre el sorteig 
de la Copa Lleida Amateur, una 
competició en que participen els 
vuit millors equips de categoria 
territorial, els cinc que jugaran 
aquest curs a Primera Catala
na (Mollerussa, Atletic Lleida, 
Tarrega, Alpicat i Balaguer) i 
els tres descendits a Segona el 
curs passat (Solsona, Alcarras 
i Borges). 

Al sorteig a Artesa de Segre, 
va quedar definit el quadre del 
torneig, que va aparellar a la 
primera ronda Balaguer i Atletic 
Lleida, els finalistes de l'edició 
de l'any passat, quan l'equip de 
la Noguera militava a Segona 
Catalana. L'equip que superi 
l'eliminatoria, en anada i tor
nada, s'enfrontara a semifinals 
al vencedor del Borges-Solso
na. A l'altra part del quadre, hi 
haura un Alpicat-Mollerussa i 
un Alcarras-Tarrega. 

L'anada de la primera ronda 
es disputara el 27 o 28 d'agost i 
els encreuaments es decidiran 
una setmana més tardo Les se
mifinals ja seran a partit únic i 
es disputaran el 9 de setembre, 
aJ camp de l'equip de menys 
categoria si es doné s el caso El 
vencedor del torneig es decidi
ra el dia 16 de setembre a la fi
nal que acolliri'i el Municipal de 
Torrefarrera. En cas d'empat al 

Els representants deis clubs i de la Federació, a I'acte celebrat ahir a Artesa de Segre. 

final de qualsevol eliminatoria, 
el guanyador es decidira direc
tament als penals 

I'ÉS un torneig de prestigi" 
El delegat a Lleida de l'FCF, 

Josep Maria Espasa, va declarar 
després del sorteig que "la Copa 
Lleida és un torneig de prestigi, 
que té molta rellevancia entre 
els clubs". Espasa va continuar 

dient que "valla pena seguir 
potencian! aquesta competició, 
perque esta molt consolidada i 
provoca que les pretemporades 
tinguin atractiu". 

Per aquesta raó, perque tam
bé serveix com un torneig pre
paratori per als clubs, el regla
ment del torneig preveu que es 
puguin substituir vuit jugadors 
a més del portero Les entrades 

tindran un preu maxim de 5 eu
ros i la final sera amb entrada 
gratuita. 

"En aquestes dates la gent té 
moltes ganes de veure els seus 
equips i, a més, els jugadors es 
volen guanyar ellloc ihi ha ga
nes de competir .. La Copa.Llei
da funciona moIt bé i serveix 
per ratificar el nostre sup"Ort als 
clubs", va afegir Espasa. 


