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Debut històric del Rugby Sant Cugat femení a la Copa de la Reina aquest dissabte
El primer equip femení del Club Rugby Sant Cugat debuta
aquest dissabte a la primera sèrie de la Copa de la Reina de
rugbi a 7 a Galícia. Les santcugatenques han quedat
enquadrades amb el vigent campió, el Majadahonda, l'Eibar i
el Túria. Les d'Albert Casorrán intentaran sumar el màxim
de punts en aquesta primera fase. La fase final de la
competició serà el cap de setmana del 26 i 27 de juny a la
Guinardera. Les jugadores han cobert el cost del viatge amb
un micromecenatge.

Fet inesperat per al Rugby Sant Cugat que ha aprofitat la vacant de l'INEFC per disputar aquesta competició.
L'equip d'Albert Casorrán, després de pujar a la Divisió d'Honor, debuta en aquest campionat.
Les santcugatenques disputaran tres partits aquest dissabte de la fase de grups. El debut davant el Túria 11. 28
h, contra l'Eibar 14. 12 h i davant el Majadahonda 17, 18 h.
El tècnic de l'equip, Albert Casorrán, ha ressaltat que l'objectiu és mantenir la categoria i alerta del perill del
Majadahonda, el principal candidat al triomf.
La Corunya serà la seu de la primera fase d'aquesta competició que retorna després de dos anys d'aturada per
la Covid-19.
La competició es divideix en tres grups de quatre equips i d'aquí s'extreu una classificació final del primer
classificat que obté 22 punts, seguit del segon que en suma 19 i així fins al dotzè classificat que baixa de
categoria.
Els caps de sèrie de la competició són el Majadahonda, guanyador de les últimes quatre edicions, l'Hortaleza i
el CRAT.
CRAT, Complutense, Olímpico Pozuelo i Lleó estan enquadrats al grup B i Hortaleza, las Rozas, Sanse i
Universidad de Sevilla integren el grup C.
Albert Casorrán: El partit contra el Túria i l'Eibar hem de sumar. La gran dificultat serà davant
Majadahonda.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/esports/rugbi/154397.html
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