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CADET

BÀSQUET

El Sícoris cadet,
sense problemes
davant un
fluix Pardinyes

Tres intensos derbis

LLEIDA • Els sicoristes van mostrar el seu potencial i el seu favoritisme al grup 1 cadet després
de la primera jornada, en la qual
van imposar-se al Pardinyes amb
autoritat. La diferència entre els
dos equips va ser força clara des
del salt inicial i l’escletxa no va
deixar d’ampliar-se.
Sícoris Club: García (9), Torres,
Arbiol (8), Rauret (5), Vivó (18),
De toledo (8), Vilà, Calzada (16),
Solé (14), Gallego (7) i Puig (2).
Flor de Vimbodí Pardinyes:
Capdevila (3), Sellart, Ferrer (5),
Benítez (2), Guailar (2), Previtera
(5), Figuerola, Morell, Larrull (7),
Padilla (2), Martín (4) i Fons (7).
Parcials: 19-6; 46-19; 66-34; 8737.
En l’altre partit del mateix grup,
el Morabanc Andorra va vèncer a
Mollerussa (10-60) i se situa líder
provisional. Al grup 2, Balàfia i
Cervera van oferir un bon espectacle als aficionats. Els de la Segarra van intentar respondre a la
superioritat sota els cèrcols dels
jugadors locals però van acabar
cedint (54-40).
El CB Balaguer és el primer líder del grup 3 en guanyar el Morabanc Andorra B en un xoc en
què van estar molt inspirats en
atac (94-53); el CENG Mobles
Llobet també va fer una exhibició ofensiva davant el Binèfar
(85-49). Al grup 4 es va viure un
partit molt intens i igualat entre el
Borges i l’Alfa Consult. Després
de 40 minuts de lluita, els urgellencs van guanyar (42-49).

3ª CATALANA

] A la Tercera Catalana, sis equips
lleidatans es van enfrontar entre ells
en una jornada força emocionant
LLEIDA

la Mañana

] El CN Tàrrega pateix però s’imposa al
Borges (55-61) i se situa líder mentre
que el Balaguer venç un duel agònic

REDACCIÓ

A la Tercera Catalana es van disputar aquesta jornada tres derbis lleidatans. El disputat entre el Balaguer
i el Tremp va tenir un final agònic
en el qual els locals van sortir beneficiats (42-40); el que van jugar el
Borges Garrigues i el Tàrrega també
fou molt igualat però es van acabar
imposant els visitants (55-61) gràcies al seu encert en els darrers instants i, d’aquesta manera se situen al
capdavant de la categoria sense coneixer encara la derrota.
Finalment, el CEP Termens i el CB
Cervera, que no havien guanyat encara cap partit, van enfrontar-se en
un partit que va començar de cara
pels locals, sobretot en un segon període en què van fer valer el seu joc
ordenat i la seva intensitat en defensa, fet que els va permetre arribar al
descans amb un substancial avantatge de 10 punts (38-28).
A la represa, però, els de Cervera
van intentar reaccionar des de la defensa, amb una zona que va resultar prou efectiva i a poc a poc van
anar retallant la diferència al lluminós, enduent-se els dos parcials de
la segona part i quedant-se a només
tres punts de la remuntada.
CEP Termens: Baró, J. Roca (7),
Reig (5), Sahtout, Grau, López, Ferrer (14), C. Roca (8), Vilanova (14)

CEP VALLFOGONA

Els de Cervera van reaccionar a la segona meitat però no va ser suficient per fer la remuntada

i Ricard (9).
CB Cervera: Targa (3), Bolba (10),
Alsina (4), Aldomà, Cregenzan (2),
Solsona, Junyent (14), Farran (2),

Graells (14) i González (5).
Parcials: 21-19; 38-28; 50-41; 5754.
Finalment, el setè equip lleidatà

de la categoria, l’Estil Dental Bellvís,
no va poder evitar una contundent
derrota a la pista del Bàsquet Arboç
(104-80).

BÀSQUET / INFANTIL TERRITORIAL FEM.

Comença la competició a
les categories territorials
LLEIDA • El passat cap de setmana es va donar el tret de sortida a
la majoria de les categories territorials. En bàsquet femení, els infantils del CB Lleida van iniciar la Lliga amb bons resultats, amb el CB
Lleida Blanc imposant-se amb contundència a la pista del Sedis Fustes Grau (26-72), mentre que el preinfantil, amb més dificultats, va vèncer a domicili al Bellpuig (58-70), de
manera que copen les dues primeres posicions.
A la categoria cadet, en canvi, va
ser l’equip uregellenc, el Sedis Mavisa, el que va guanyar el Calles Advocats CB Lleida (60-32) en un partit que va quedar sentenciat a la primera meitat. En un altre partit del
grup 1, el CB Balaguer va demostrar
la seva qualitat a la pista del Balàfia,
enduent-se una clara victòria (4459).

] Els dos infantils
del CB Lleida
guanyen els seus
partits i lideren
la classificació
En categoria mini, les més petites
van posar de manifest els seus progressos. En el grup 1, el Bellpuig i
el CB Mollerussa van jugar un partit força emocionant que, finalment,
van endur-se les jugadores visitants,
amb més encert (34-43). Cal destacar també els triomfs de l’Aguiles i
del Unicars Ponent CB Lleida. Pel
que fa al grup 2, després de la suspensió del Sedis-Vallfogona, només
es va jugar el duel entre el CB Lleida
Vermell i el Cervera (34-59).

RAMÓN TARRAGÓ

El CB Lleida Blanc va superar amb contundència les del Sedis en l’estrena a la Lliga

