Play-offs dels gironins: El Santa Eugènia A ascendeix
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Avui començaven els play-offs d'ascens. A un únic matx es decidia en el play-off per pujar a
Primera Divisió. Sis candidats per tres places, un d'ells el Santa Eugènia que s'enfrontava a
Can Ninetes a l'Ideal Clavé. Mal començament amb la baixa inesperada de Josep Maria
Sorroche de la que l'equip s'ha sobreposat. Marcador ajustat durant tot el matí, sempre amb
lleuger avantatge local (i el sistema holandès clarament a favor en cas d'empat final). El 6 a 4
final assegura una Primera Divisió en el 2011 especialment gironina: Gerunda, Olot... i Santa
Eugènia
.

En l'altre play-off d'ascens (a Segona Divisió) el Cassà supera a domicili al Vilanovenc, per 3 a
7. Els tres rivals que queden per repartir-se l'ascens són Masnou, Mollet i Santpedor (algun
d'ells lleugerament superior, però pot guanyar qualsevol dels quatre). Aquesta eliminatòria
sempre ha estat molt complicada, encara que aquest any no hi ha cap adversari inassolible.
Estarem atents.

També s'han jugat les eliminatòries pels títols de Preferent, Primera Territorial, Segona i
Tercera Territorial. Desastrós diumenge: cau el Figueres B a Preferent, a Primera empata el Ll
oret
i pels pèls passa ronda per millor desempat, perd clarament
La Bisbal
a Segona, i també a Tercera el Salt i Girona E i els dos equips del
Dotze Castells
. Per tant, només segueix un gironí viu pel títol de la seva categoria: el
Lloret
.
Santa Eugènia - Ideal Clavé
3-7
7-3

6 - 4 Vilanovenc - Cassà
Lleida B - Figueres B

Vilafranca B - La Bisbal

7'5 - 0'5

Lloret - Sant Josep C
Ullastrell - Dotze Castells C

4-4
3'5 - 0'5

Ripollet - Salt i Girona E
Sant Josep D - Dotze Castells B

3'5 - 0'5
3'5 - 0'5
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