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Bàsquet Femení

Lleida.net CB Lleida
Plensa (4), Acosta (4), Rexach (14), Ferrer (4),
Rodríguez (3), Farran (8), Osset, Paris,
Aresté (3), Fernández (3) i Tribó (3).

48

90

CADET PREFERENT (1)
Àrbitres: Rue i Olmo.
Parcials: 11-24; 15-20;
10-26; 12-20.

Uni Girona
Garriga (16), Ribó (7), Talasinov (12), Martín,
Torroella, Juvanteny (17), Arderiu (6), González,
Rius (13), Ramos (9), No (12) i Ferreiro.

Grup Barna

67

González (12), López, Manjio (6), Barahona (5), Espinosa (7), Cuxal (8), Ensenyat,Arnau (9), Vies (10), Anaut, Mas (10) i Merino.

El CB Lleida,
sense opció amb
l’Uni Girona

CB Secà

57

Sementé (15), García (6),Asensio (10), Pastor,Vallés, Barrientos, Ladonell (2), Massuet
(16) i Sancho (4).
PRIMERA CATALANA
Àrbitres: Mateu i Motos.
Parcials: 13-16; 18-9; 16-12; 20-20.

Segon derrota del Secà en la Primera Catalana, en un partit que
va començar bé (13-16) però
que finalment el Grup Barna es
va endur per físic (67-57).

QUARTA DERROTA SEGUIDA DE LES
LLEIDATANES EN L’INICI DE LLIGA
Lleida. El cadet Preferent del CB
Lleida va encaixar davant de
l’Uni Girona la quarta derrota
consecutiva en aquest inici de
temporada, de manera que es
manté sense triomfs a la cua de
la classificació (48-90). Va ser un
partit que les visitants van dominar des del començament,
amb parcials inapel·lables. Mentre que les lleidatanes tenien
molts problemes per atacar en
estàtic, les gironines mantenien
un ritme anotador només a
l’abast d’un dels millors equips
de la categoria. Així, a la mitja
part, l’encontre estava ja molt
costa amunt (26-44) i a la represa la diferència va anar en augment (48-90).

Segona derrota
del Secà

a
L’Uni Girona v
un
demostrar ser
uips
dels millors eq
a
de la categori

Reacció i victòria
del CB Lleida
CB Lleida

69

Acosta (7), Teixidó (17), Vilella (4), Huguet
(13), Gregori (9), Anglada, Bitar, Monné
(4) i Espachs (15).

Les lleidatanes
van tenir molts
problemes per
atacar en estàtic

CB Balaguer

36

Bach (14), López (5), Giménez (7), Oltean,
Vallecillos (2), Alaoui (2), Berengué, Víctor
(2) i Palaci (4).
INFANTIL TERRITORIAL (2)
Àrbitre: J. Zhuo.

A la mitja part
, el partit
estava ja decid
it,
encara que le
s locals
van seguir lluit
ant

Parcials: 14-9; 19-5; 19-13; 17-9.

LLEONARD DELSHAMS

La lleidatana Rexach, amb la pilota.

El Lleida va guanyar el Balaguer
en el primer partit de Lliga (6936). Les visitants van començar
millor, però les locals van reaccionar ràpidament (9-0).

El CEP comença amb
bon peu la competició
CEP Pigot Vallfogona

65

Balcells (14),Agelet (8), Martí, Pons (3), Llobera (2), J. Tella (8), E. Tella (12), Babot
(12), Giné i Pelegrí (9).

CB Mollerussa

47

Llobera (4),Vendrell (7), Duart (2), Caba (1),
Cortassa, Sandiumenge, Ribolleda (24), Soro (1) i González.
TERCERA CATALANA (1)
Àrbitre: A. Alba.
Parcials: 17-14; 15-9; 12-10; 21-14.

El CEP Pigot Vallfogona va començar la competició amb bon
peu, després d’imposar-se al CB
Mollerussa en la primera jornada de Lliga (65-47). Va ser una
victòria molt treballada de les
de la Noguera davant d’un

equip que les superava en experiència i que va saltar a la pista dominant en el marcador. No
obstant, la seva reacció els va
permetre endur-se el primer
quart (17-14). A partir d’aquell
moment, ja sempre van anar al
davant en el resultat, ampliant
la seva diferència al descans
(32-23). Però el partit va continuar viu, especialment en el tercer quart, on es va poder veure com les visitants intentaven
sense èxit retallar distàncies
(12-10). L’últim va ser el de la
confirmació del triomf (21-14).
La millor en atac va ser Ribolleda, del Mollerussa (24 punts).

CEP

El llançament d’una jugadora del CEP Vallfogona sota la cistella.

