
CADETES. CALENDARIO COPA COCA-COLA TEMPORADA 2014-2015.

Unha vez rematada a competición de Copa Cadete e coñecidas as clasificación en cada un dos
grupos, a continuación publicanse os calendarios e os equipos que compoñerán cada un dos
grupos que disputarán a 2ª fase da competición, a cal se xogara a duas voltas.
  

  

      

  Ares, 16 de novembro de 2014.
  
  Atendendo a clasificación obtida na competición de copa os equipo integraranse en dous
grupos:
  
  GRUPO 3: compoñeran este grupo os 6 primeiros clasificados do Grupo A e os 5 primeros do
Grupo B da competición copeira.  Os equipos integrados neste grupo competirán polo título de
liga do seu grupo, e polas duas prazas que dan dereito a xogar a fase de ascenso a liga
galega.
  
  O grupo 3 comezará a súa andaina o próximo fin de semana, 23 de novembro, e rematará o 6
de maio de 2015. Descansarase no Nadal e na Semana Santa, reanudándose a competición o
10 de xaneiro, (os partidos ou xornadas aprazadas teranse que xogar nas datas de descanso).
  
  GRUPO 4: compoñeran este grupo os restantes equipos do Grupo A e B da competición
copeira. Os equipos integrados neste grupo competirán polo título de liga do seu grupo.
  
  O grupo 4 comezará súa andaina o 6 de decembro, e rematará o 2 de maio de 2015.
Descansarase no Nadal e na Semana Santa, reanudándose a competición o 17 de xaneiro, (os
partidos ou xornadas aprazadas teranse que xogar nas datas de descanso).
  
  Estos son os equipos que compoñen cada un dos grupos:
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GRUPO 3

              

GRUPO 4

          
                        

S.R.D. PORTUARIOS

              

S.R.D. PORTUARIOS &quot;B&quot;

          
                        

MEIRAS C.F.

              

C.F. SAN SADURNIÑO

          
                        

S.D. O VAL

              

A.D. MIÑO

          
                        

NARON BALOMPE PIÑEIROS

              

S.D.C. GALICIA MUGARDOS
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C.D. CARIÑO

              

S.D.C.y R. O FREIXO

          
                        

C.C.R.Y D. DE PERLIO

              

NARON BALOMPE PIÑEIROS &quot;B&quot;

          
                        

GALICIA DE CARANZA &quot;B&quot;

              

CULTURAL MANIÑOS

          
                        

C.D. AS PONTES

              

E.F.B. AMISTADE-MEIRAS

          
                        

F.C. ORTIGUEIRA

              

S.R.D. ANIMAS

          

 3 / 4



CADETES. CALENDARIO COPA COCA-COLA TEMPORADA 2014-2015.

                        

NUMANCIA A.D.R.

              

RACING SAN PEDRO

          
                        

RACING C. FERROL &quot;B&quot;

              

          
            

  

  

  
  Para ver os calendarios completos de cada un dos grupos pica sobre os mesmos:

  

  

Grupo 3 (grupo do Numancia).

  

  Grupo 4.

  

  

 4 / 4

images/Calendarios/Temp_1415/cadetescocacola3.pdf
images/Calendarios/Temp_1415/cadetescocacola4.pdf

