
El Vallenc  11 de juny ‘10 ESPORTS futbol 85

torneig ciutat de valls

 Es comptabilitza que 
van participar uns 270 
nens d’arreu de la  
província

 Va ser una jornada en 
què els nens van gaudir

F.F.gaya 
valls

El cap de setmana passat es va 
celebrar al camp d’esports del Vi-
lar i annex el XVI torneig “Ciutat de 
Valls” organitzat per l’Escola Valls 
Futbol.

270 nens de tota la província 
es van citar a Valls per disputar un 
torneig molt competitiu. Tothom 
va estar d’acord en que va ser un 
èxit destacant sobretot el rigor en 
els horaris i l’organització.

Així doncs, l’Escola va tenir 
una destacada participació en 
un campionat on el prebenjamí 
Gamma i el benjamí Gamma es 
van fer amb el campionat en les 
seves respectives categories i el 
prebenjamí omega es va fer amb 
el subcampionat.

Pel que fa al prebenjamí Delta 
va finalitzar la seva participació en 
quart lloc sent superat pel Mont-
blanc i els dos equips de l’Escola 
Valls Futbol. El benjamí Omega 
per la seva part, va finalitzar en 
quarta posició, el Delta, 5è i l’Èp-
silon, 7è.

En categoria benjamí l’Escola 
va golejar a la final al Gimnàstic de 
Tarragona per 4-0 després d’haver 
superat a semifinals a al benjamí 
Omega de l’Escola per 1-0. En ca-
tegoria prebenjamí la final va ser 
entre dos equips de l’Escola on EVF 
Joieria Piñas va guanyar amb clare-
dat al prebenjamí Omega per 4-1.

Pel que fa als Babies van fer 
diferents partits entre ells sense 
fer cap mena de classificació. Els 
babies Gamma van perdre contra 
Constantí (0-1) i van empatar a 
zero contra l’Omega que va gua-
nyar al Santa Coloma per 1-0.

Tots els participants van poder 
esmorzar, gentilesa de l’Escola Valls 
Futbol i tots van rebre una medalla 
en una edició que va superar per 
gent i organització a les anteriors.

Victòria del Prebenjamí i Benjamí Gamma de l’Escola Valls Futbol 
en la 16a edició del Torneig “Ciutat de Valls”

1º EVF Assegurances F.Serra

2º Nàstic de Tarragona

3º Vilanova

4º EVF Omega

5º EVF Delta

6º Montblanc

7º EVF Epsilon

8º Santa Coloma

classiFicació   benjamins

1º EVF Joieria Piñas

2º EVF Omega

3º Montblanc

4º EVF Delta

5º Vilanova

6º Almeda

7º La Pobla de Mafumet

8º EVF Epsilon

9º EVF Beta

10º Perafort

classiFicació   prebenjamins

 Resultats fase final prebenjamí*
9è-10è lloc
Perafort-EVF Beta  0-4

7è-8è lloc 
EVF Epsilon- La Pobla  0-3

5è-6è lloc
Montblanc-EVF Omega  0-1

Semifinals
EVF Delta-EVF Joieria Piñas  1-6

3r-4rt lloc
Montblanc-EVF Delta  4-0

Final
EVF Joieria Piñes-EVF Omega  4-1

 Resultats fase final benjamí*
7è-8è lloc 
Santa Coloma-EVF Epsilon  2-3

5è-6è lloc
EVF Mail Box-Montblanc  3-1

Semifinals
EVF As.F.Serra-EVF Omega  1-0

Nàstic-Vilanova  4-2

3r-4rt lloc
Vilanova-EVF Omega  5-1

Final
EVF As.F.Serra-Nàstic  4-0

Resultats babies*
EVF Gamma-Constantí 0-1

EVF Omega-Sta.Coloma 1-0

EVF Gamma-EVF Omega 0-0

Constantí-Sta.Coloma 0-1

EVF Omega-Constantí 0-0


