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El CF Solsona ja coneix el calendari
de la Copa Lleida Amateur
L'espai Cubbtural, d'Artesa de Segre, acull la presentació i sorteig de la setena
edició de la competició, que arrencarà el cap de setmana del 27 i 28 d'agost
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La competició protagonista de la pretemporada de les comarques de Ponent ja té el seu quadrant
definit. El Centre Cultural Cubbtural, d'Artesa de Segre, ha acollit aquest divendres la presentació i
sorteig de la setena edició de la Copa Lleida Amateur, organitzada per la delegació de la Federació
Catalana de Futbol a Lleida. La competició, on hi prendran part un total de 8 equips lleidatans, de
Primera i Segona Catalana, arrencarà el cap de setmana del 27 i 28 d'agost, i viurà la gran final el
dia 16 de setembre.
Definits els quarts de final
En l'acte s'ha celebrat el sorteig dels aparellaments dels quarts de final de la Copa Lleida
Amateur, amb els següents partits i en els quals el Solsona s'enfrontarà al Borges Blanques:
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COPA LLEIDA AMATEUR, QUARTS DE FINAL (ANADA) - 27 I 28 AGOST
C. AT. ALPICAT - CFJ MOLLERUSSA
FC ALCARRÀS - UE TÀRREGA
CF BALAGUER - CE ATLÈTIC LLEIDA
FC BORGES BLANQUES - CF SOLSONA
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. En cas d'arribar-hi el Solsona, aquest
s'enfrontaria amb el guanyador de l'elñiminatòria Balaguer-Atlètic Lleida
Les semifinals, a partit únic, tindran lloc el 9 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
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gols als quarts de final.
La gran final de la competició se celebrarà el divendres 16 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
destacat que la Copa Lleida Amateur es tracta d'una competició "de prestigi a les comarques
lleidatanes", posant en valor el fet que permet veure "partits de nivell en època de
pretemporada". "És una fantàstica preparació de cara la lliga per als equips", ha afegit, tot convidant
el públic a "anar als camps a les diferents eliminatòries", preveient la competitivitat que hi haurà a
sobre la gespa, entre els millors conjunts de la Terra Ferma de Primera i Segona Catalana,
segons la classificació de la temporada anterior.
Agraïment a Grup HLA com a col·laborador[/hla]
La trobada ha comptat amb la presència del vicepresident de l'FCF i delegat a Lleida,
Josep Maria Espasa; el directiu de l'FCF Jordi Pifarré; i els subdelegats de l'FCF a Lleida
Magí Melgosa i Conrad Porté. També ha assistit a l'acte el president del CE Artesa de
Segre, tinent d'alcalde i regidor d'esports d'Artesa de Segre, Carles Serra; així com
presidents i membres dels clubs participants.
A la vegada, també s'ha volgut fer un agraïment al patrocinador de la competició, el Grup
HLA, pel seu suport a la Copa Lleida Amateur.
Pròximament, el sorteig de la Copa Lleida Infantil
Pròximament, la delegació de l'FCF a Lleida organitzarà el sorteig de la Copa Lleida Infantil,
que també es jugarà durant la pretemporada i aplegarà els principals equips de la demarcació
d'aquesta categoria formativa.
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