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FOTO: Esportlleida / Un jugador del FIF controla la pilota

FOTO: Esportlleida.com / El FIF Lleida no es va deixar sorprendre davant un combatiu Calafell

Els equips lleidatans no
fallen i signen un doblet
de victòries a casa

Josep Griñó dóna la victòria
al FIF Lleida davant l’EFAC
El FIF Lleida va sumar la tercera
victòria de la temporada després de superar l’EFAC Almacelles, tercer classificat, per un re-
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sultat de 2-1. Dos gols de Josep
Griñó a la primera part, van ser
una renda suficient per als locals
per adjudicar-se els tres punts.

Benjamí

El FIF supera el Calafell (3-2) i el
Lleida Esportiu guanya el Gavà (2-0)
Lleida
REDACCIÓ
Jornada redona pels equips lleidatans del grup 1 de Preferent Infantil. Lleida Esportiu i FIF Lleida,
rebien la visita de dos equips de
la zona baixa de la classificació,
aspecte que no van desaprofitar
per sumar tres punts més en la
classificació.
Amb dos gols en l’inici del partit, i un altre després del descans,
el FIF Lleida va tombar la lluita de
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tretzè classificat de la lliga, un Calafell que no es va donar mai per
vençut.
FIF Lleida: Anghel, Rivas, López,
Torra, Arroyo, M. Pont, Latorre,
Turdean, Graells, Mayoral, R.
Pont. Moica, Pelegrí, García.
Gols: 1-0 Mayoral (10’), 2-0 López
(17’), 2-1 López (57’), 3-1 García
(57’), 3-2 Lozano (63’).
Així mateix, el Lleida Esportiu va superar el Gavà Mar, últim
classificat, que es va anotar un

gol en pròpia porta disputats deu
minuts de partit que va facilitar la
victòria local, la qual, es va segellar amb una diana d’Ivan Combes superada l’hora de joc (2-0).
Lleida Esportiu: Alsina, Diao, Mazarico, Muñoz, Fernández, Buendia, Colomina, Mur, Ortega, Piñeiro, Vila. Combes, Lladonosa,
Oromí, de la Fuente, Maymó, Basaraba, Albero.
Gols: 1-0 Torres (p.p. 10’), 2-0
Combes (66’).

FOTO: Esportlleida.com / Un jugador targarí remata a porteria

El Pardinyes ven cara la derrota
A la lliga de Primera Divisió, el Pardinyes va vendre molt cara la seva
derrota davant el Tàrrega, cinquè classificat de la lliga. Els de groc-inegre van exhibir un gran orgull però van acabar cedint per 2-3.
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Aleví

L’Atlètic tomba
el Tremp i fa un
pas de gegant
L’Aleví ‘E’ de l’Atlètic Segre va
aconseguir un gran triomf davant
el Tremp (7-2), el seu màxim rival
per assolir el campionat de lliga. Els de blanc-i-vermell van ser
molt superior al conjunt del Pallars en totes les facetes del joc,
i amb un darrer parcial espectacular on no van donar cap opció
als visitants es van adjudicar una
victòria molt valuosa.

FOTO: Esportlleida.com / El Tàrrega no va donar opció al Bordeta

L’Escola Tàrrega goleja el
Bordeta a domicili (1-4)
FOTO: Atlètic Segre / El conjunt de Cappont celebra el triomf aconseguit

La Unió Esportiva Bordeta continua sense poder redreçar el
rumb a la lliga i va encaixar la
sisena derrota consecutiva da-

vant d’una Escola Tàrrega que
continua instal·lada en la tercera
posició de la competició amb 37
punts.

