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SUPERDEPORTE SuperFBase

BENJAMÍ

Primer                          JUV. MANISENSE

Segon                                CFF MARÍTIM

Tercer                           FÉNIX MONCADA

Quart                             MARE NOSTRUM

INFANTIL

Primer                               CFF MARÍTIM

Segon                           FÉNIX MONCADA

Tercer                                 UF MANISES

Quart                              AU CATARROJA

ALEVÍ

Primer                               CFF MARÍTIM

Segon                            UD CARCAIXENT

Tercer                           FÉNIX MONCADA

Quart                               UD PICASSENT

JUVENIL

Primer                          FÉNIX MONCADA

Segon                            MARE NOSTRUM

Tercer                               CFF MARÍTIM

Quart                                   ESPERANÇA

AMATEUR

Primer                               CFF MARÍTIM

Segon                                     EL RUMBO

Tercer                                 UF MANISES

Quart                                       CELLA CF

Els ‘peques’ fent el corredor als equips campions. F. CALABUIG

17ª EDICIÓ TORNEIG CFF MARÍTIM (CLASSIFICACIONS)

REGIONAL

Primer                                     REQUENA

Segon                                        YÁTOVA

Tercer                               CFF MARÍTIM

Quart                         ALAQUÀS-WALTER

CADET

Primer                           MARE NOSTRUM

Segon                                 CDFB ELIANA

Tercer                               CFF MARÍTIM

Quart                               UD PICASSENT

Un esforç important
Es varen repartir 1000 litres d'aigua,
més de 500 gelats, 70 melons d’Alger
que serviren a les jugadores per a
refrescar-se entre partit i partit i totes
dinaren de bades, un esforç per a
acollir a les jugadores com mereixien.

Aquest cap de setmana s'ha
celebrat en Doctor Lluch la 17ª
edició del Torneig de futbol
femení més antic de la nostra
comunitat. Gaudiren de 40
partits de futbol femení i  la
participació de 28 equips
provinents de 15 clubs diferents.

El més antic

La vesprada deixà imatges per al record. F. CALABUIG

VALÈNCIA | V. LINARES

@Vicente Linares

nAhir va tindre lloc l’acte de cloen-
da de temporada l’escola de Cracks
en les seues instal·lacions de Sant
Antoni de Benaixeve en una ves-
prada en la qual tots els equips de
l’entitat, un any més, tingueren el
seu reconeixement. En l’acte esti-
gué present com a convidat el tèc-
nic del València CF Mestalla, Curro
Torres, així com els seus jugadors
Grego i Toni Lato. Amb ells, també
un exjugador granota com ara és
Juan Luis Mora, qui continua tre-
ballant en el llevant UE en la secre-

taria tècnica, i dos referents del va-
lencianisme i clàssics de Cracks
com Jara i Abelardo.

Julio, jugador del juvenil B que
entrà en l’entitat amb tres anyets i
la deixa enguany amb 19, va tindre
el seu reconeixement, així com totes
les xiques entrenadores i la xiqueta

més jove, Lucía Pulido.
Els més menudets, els ‘peques’,

feren un corredor als equips alevins
C i A, campions en les seues respec-
tives lligues, i també els tres juga-
dors de menys edat de l’escola tin-
gueren un guardó: Manuel Real,
Tomeu Andrés i Arturo Carrasco.

Hugo Abellán com a màxim go-
lejador amb 79 gols, així com Iker
Pereiro i Luca Mora com a porters
menys golejats, també tingueren el
seu reconeixement en el futbol 8 en
una vesprada en la qual els guar-
dons als equips de futbol 11 tanca-
ren els actes.

Cracks tanca un nou curs
amb una festa de club gran
Hi hagué guardons per a tots els equips i jugadors de l’entitat

UN EXEMPLE
Julio, jugador del juvenil B,
va rebre un homenatge
especial després de 16
temporadaes consecutives
jugant en Cracks


