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Bàsquet Femení

Lleida.net CB Lleida
Serrano (11), Balcells (6), Chacón (2),
Perpinyà (4), Estaún (9), Álvarez, Prim (3),
Monné (7), Macià (3), Peinado i Gort (4).
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38

CADET TERRITORIAL (2)
Àrbitre: Del Olmo.
Parcials: 16-16; 10-6;
13-4; 13-12.

BC Almenar

Imprecisions en
el debut de Lliga

Cortés (4), Miranda, Agustí (2), Malla (9),
Perpiñà (6), Badia (6), Vigo (8) i Berman (3).

CB Balàfia AVV

El Lleida comença el curs amb
una victòria sobre l’Almenar

CB Balaguer

CADET PROMOCIÓ (1)
Àrbitre: F.J. Martín.
Parcials: 12-14; 8-19; 10-9; 14-17.

El CB Balaguer va aprofitar la
precipitació i les imprecisions
del CB Balàfia AVV en el segon
quart del partit per endur-se el
triomf en l’estrena de la temporada (44-59). La local Alonso (16
punts) i la visitant Velasco (15)
les més anotadores.

Lleida. El CB Lleida va comen-

Un equip nou que
mostra maneres
Bellpuig
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Martínez (4), Galiano (4), Boixadera (6),
Blanch (9), Tella, Babot, Agelet (2) i Llobera (2).

CB Llor
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Mestres (2), L. Martínez (7), Galan (5), Semis (5), J. González (9), Gómez (11), R. González (31), R. González (2) i Royo (10).
SEGONA CATALANA (2)
Àrbitre: M. Rué.
Parcials: 11-24; 2-25; 12-16; 2-22.

El CB Llor va assaltar el pavelló
del Sumser-Tech CEP Vallfogona en la segona jornada de Lliga (27-87). Va ser un partit en
el qual les noies de Sant Boi de
Llobregat es van mostrar netament superiors i en què les llei-
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Minguell (8), Boldú, Farré (16), Carné (8),
Argilés (2), Sarries (9), Sellés (6) i Kurpiewska
(4).

Guissona
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Farré, Thiare, Solà (18), Ribó, Sisquella (1),
Fernández (6), Stekova, Fishcer, Mercadé (4), Signate i Doloswistska.
CADET PROMOCIÓ (3)
Àrbitre: M. Jiménez.
Parcials: 16-4; 20-7; 10-10; 7-8.

ITMAR FABREGAT

La jugadora del BC Almenar Vigo, amb la pilota.

Superioritat manifesta
i moltes baixes
CEP Vallfogona
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Ruiz, Prio (2), Salud (5), Velasco (15), Gené, Borràs (9),Torres (12), Martínez (2), Bonet (12), Sánchez (2) i Mangues.

BONES DEFENSES I SORTIDES AL CONTRACOP, LES CLAUS DEL TRIOMF
çar la temporada de Lliga amb
una victòria sobre l’Almenar (5238). Les locals coneixien la perillositat de les seves rivals, per la
qual cosa van sortir molt mentalitzades, tant en defensa com
en atac. El primer quart va ser el
més competit i feia preveure les
dificultats que tots dos equips
tindrien per dominar en el marcador (26-22, descans). Però a
la sortida dels vestidors, l’equip
local va ser letal, etzibant un cop
definitiu al partit. El parcial de
13-4 va permetre al CB Lleida
agafar una renta de 13 punts
per afrontar l’últim quart (39-26).
Tot i que no va defallir i seguirho intentant, l’Almenar ja no va
poder canviar el color del partit (13-12). Al final, les de Cappont es van quedar amb el triomf, començant així el curs amb
bon peu.
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Egea (4), Salvia, Mia (2), Castro (10), Piñol, Monsó (5), Isidro, Alonso (16) i Vidal.

datanes van presentar un equip
amb moltes baixes. Tot i les circumstàncies, l’equip de la Noguera va tenir una actitud de
lluita i implicació inapel·lable. Els
quarts més equilibrats van ser
el primer i tercer (11-24 i 12-16)
i els de més clar domini barceloní, el segon i l’últim (2-25 i
2-22). Frenar la jugadora visitant
R. González es va convertir en
una missió impossible (31
punts).
El Vallfogona suma ara un triomf i una derrota, a la zona mitja de la classificació, i la propera jornada s’enfrontarà a l’Escola Joviat de Manresa.

Tot i ser un equip que s’acaba
de formar i d’afrontar el partit
amb moltes baixes, el Bellpuig
va mostrar bones maneres a la
primera jornada de Lliga davant
el Guissona (53-29).

Les sèniors no es
deixen sorprendre
CB Lleida
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Castillo (13), Espino (7), Ferran (8), Pla (11),
Gibert, Rubio (8), Oro (5), Sanfeliu (2),
Jové, Cuéllar (7) i Moreno (8).

CENG Artesa
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Miró (4), M. Camats, Bernaus (9), I. Camats
(6), López (7), Riart (4), Vila (4), Valero (5),
Vidal (7) i Rallo.
TERCERA CATALANA (2)
Àrbitre: Del Olmo.
Parcials: 24-13; 18-8; 19-11; 8-14.

CEP

Les dificultats lleidatanes per encistellar.

El sènior del CB Lleida no es va
deixar sorprendre pel júnior del
CENG Artesa i van aconseguir el
triomf en la primera jornada del
campionat (69-46). Els tres primers quarts van ser locals, amb
un joc força dinàmic, i l’últim de
les visitants.

