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El CB Lleida venç el
Mataró amb facilitat
] Al mateix grup, el Sedis Esquitx supera el Caldes (54-37)
mentre el Cervera passa per sobre del Lima Horta (91-30)
LLEIDA

REDACCIÓ

El Lindis CB Lleida va sumar el segon triomf consecutiu en aquest inici de Lliga en un partit força còmode a la pista del Boet Mataró (4960). Les lleidatanes van sortir a la
pista disposades a resoldre el partit com abans millor i ja en el primer
quart van assolir una renda al marcador que semblava definitiva. Al
segon i tercer períodes, la relaxació
i la manca de pressió defensiva va
permetre a les locals retallar una mica el seu desavantatge, però les del
Lindis van resistir sense massa problemes per acabar guanyant.
Boet Mataró: Lara (5), Duque (15),
Morral (6), Acien (6), Ferrer (6), Morago (5), Mata (3) i Vila (3).
Lindis CB Lleida: Camps (10),
Reixach (8), Ferrer (5), Echauz (3),
García (2), Mateos (10), Berenguer
(2), Santos (11) i Perat (7).
Parcials: 4-19; 17-28; 29-37; 49-60.
Per la seva banda, el Sedis Esquitx només va patir durant la primera meitat en el seu duel davant el
Caldes a causa de les nombroses
errades en el tir a cistella. A partir
d’aquell moment, però, les urgellenques van jugar amb més intensitat
tant en atac com en defensa i van
anar obrint una escletxa al lluminós que al tercer quart ja era sufi-

Quarta derrota
seguida del cadet
A del CB Lleida
davant el Girona
NÚRIA GARCÍA

El CB Lleida i el Cervera lluitaran per les primeres posicions

cient per no deixar escapar un important triomf.
Sedis Esquitx: Anna Rebés (4),
Ribes, Maria Rebés (19), Ritort (4),
Isern, Viles (6), Orella, Cerqueda (7),
Sánchez (6), Royo (5) i Flores (4).
CN Caldes: Camps (6), González

(6), Vilagrasa (5), Val, Tesi, Vilagrasa II, Miró, García (13), Oliveras (4),
Camps (1) i Gran (2).
Parcials: 17-18; 29-23; 44-27; 54-37.
Finalment, el Bàsquet Cervera va
superar amb molta diferència al Lima Horta (91-30).
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L’Aquagan CB
Lleida perd i
encara no
coneix la victòria

Vallfogona i Balaguer
guanyen amb solvència

El primer equip del CB
Lleida, que milita a la Copa Catalunya, va perdre el seu tercer partit seguit després d’un mal partit
a la pista d’un potent Lima Horta
(82-45). Les lleidatanes van sortir sense la intensitat necessària
i al primer quart van encaixar
un parcial en contra que deixava
l’enfrontament vist per sentència.
Lima Horta: Baraut (15), Navarro (7), Verbo (21), Murcia, Ferreri (6), Grau, Alcántara, Lobo (5),
Prat (16), Barquets, López (6) i
Hualde.
Aquagan CB Lleida: Vallverdú
(8), Ibáñez (4), Hinojosa (4), Satorra (2), Feliu (8), Rossell (7), Rosales (2), Boladeres (8) i Cruz (2).
Parcials: 24-10; 38-22; 59-33; 8245.

Les urgellenques se situen amb les millors al capdavant
de la classificació després de vèncer un Cornellà que va plantejar
moltes dificultats però que no va
poder superar el bon joc col·lectiu
del Sedis (56-47).
Sedis Efausa: Cerqueda (4), Maria Rebés (5), Guillén (8), Vilanova (2), Anna Rebés (3), Colmenero (13), Vicente (8), Pérez (10) i Garreta (4).
Parcials: 18-12; 30-18; 41-30; 5647.
El Marqués CB Lleida va caure
derrotat a la pista del Sant Andreu
(78-68) però malgrat això va oferir una magnífica imatge que dóna
esperances de recuperació. Davant
d’un equip amb més efectius i centímetres, les lleidatanes van lluitar
i a manca de 4 minuts tenia pos-

LLEIDA •

] El Cervera guanya
al Barça CBS
mentre que CB
Lleida, Balaguer i
Vallfogona perden
sibilitats de triomf que, malauradament, no s’acompliren.
Sant Andreu: López (10), Pallarés
(11), Olmo, Alberti (2), Alberch (3),
Llorente (1), Amo (8), S. Fernández
(7), Morellón (5), Beltrán (2), Sánchez (20) i N. Fernández (7).
CB Lleida: Mallol (3), Felip (21),
Aril (8), Ferran (5), Beltrán (2), Iralde (6), Montoy (4) i Canet (19).
Parcials: 17-18; 40-31; 58-45; 7868.
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LLEIDA •

El Sedis Efausa manté
la seva ratxa victoriosa

VALLFOGONA • El passat cap de setmana es va donar el tret de sortida
per la Copa Federació júnior en categoria femenina. Al grup 1, el CEP
Vallfogona va començar amb molt
bon peu i va imposar-se al CB Mollerussa (65-47) en un partit que van
dominar des del segon període.
Els primers minuts van ser de
tempteig i cap dels dos equips es va
mostrar superior al seu rival, però
a partir d’aquell moment, les locals
van circular amb més fluidesa la pilota i van anar agafant un marge al
marcador que va anar creixent fins
arribar al descans amb un 32-23 que
marcava amb claredat la tendència
del duel.
A la represa, les visitants van tirar
d’experiència per intentar retallar el
desavantatge que tenien però la seriositat en defensa de les de Vallfogona ho va impedir. El darrer perío-

de va ser gairebé de tràmit ja que les
de Mollerussa van acabar baixant
els braços.
CEP Vallfogona: Balcells (14),
Ageet (8), Martí, Pons (3), Llobera
(2), J. Tella (8), E. Tella (12), Babot
(12), Giné i Pelegrí (9).
CB Mollerussa: Llobera (4), Vendrell (7), Duart (2), Caba (1), Cortassa, Sandiumenge, Ribolleda (24), Soro (1) i González.
Parcials: 17-14; 32-23; 44-33; 65-47.
En un altre partit del mateix grup,
el CB Balaguer va assolir un lluitat
triomf a la pista del CB Tremp (3242) en un partit caracteritzat per la
intensitat i l‘encert de les defenses,
que en tot moment van ser superiors a uns atacs erràtics, el que va
conduir a un pobre marcador final.
Les de la Noguera, no obstant, van
ser millors als moments claus i van
imposar-se.

LLEIDA • El CB Lleida.net està notant aquesta temporada el magnífic nivell a la categoria preferent i,
malgrat els seus esforços, va encaixar la quarta derrota consecutiva, aquesta vegada a casa davant
un Uni Girona que, a més, va oferir un autèntic recital de bàsquet al
Barris Nord i va endur-se una jus-

ta victòria per un ampli marge (4890). La resistència lleidatana només va durar uns quants minuts,
fins que les gironines van prémer
l’accelerador.
CB Lleida.net: Plensa (4), Acosta (4), Rexach (14), Ferrer (4), Planes, rodríguez (3), Farran (8), Osset, Paris, Aresté (3), Fernández (3)
i Tribó (3)
Uni Girona: Garriga (16), Ribó
(7), Talasinov (12), Martín, Torroella, Juvanteny (17), Arderiu (6),
González, Rius (13), Ramos (9), No
(12) i Ferreiro.
Parcials: 11-24; 26-44; 36-70; 4890.

CEP VALLFOGONA

Les de Vallfgona van exhibir un gran nivell col·lectiu

