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CADET PRIMER ANY

El Girona, molt poderós
] Els jugadors visitants van assaltar
el Barris Nord i van derrotar l’equip
cadet del Força Lleida per 41-102
LLEIDA

] El conjunt local no va poder amb el
potencial ofensiu del de roig i van
quedar-se fora del partit molt aviat

REDACCIÓ

El cadet de primer any del Força
Lleida va caure a casa davant del
CEB Girona, que va ser molt millor
durant tot el partit en tots els aspectes del joc. Els visitants van anar per
davant sempre i no van donar cap
opció als lleidatans per a que provessin de remuntar el partit.
Els gironins van estar molt més
encertats en atac, tenint uns percentatges de tir bastant bons que els va
permetre aconseguir un total de 102
punts. També van ser molt efectius
en defensa, neutralitzant tant el joc
interior com exterior del Força Lleida. Els locals, en canvi, no van poder anotar cistelles fàcils i van patir per frenar els ràpids contraatacs
de l’equip visitant. Això va fer que
el resultat del partit fos molt abultat
tot i les ganes que hi van posar els
lleidatans, que en cap moment van
abaixar els braços tot i la diferència
de punts que hi havia al marcador.
Després d’aquesta jornada, el CB
Tarragona i l’UE Horta són els líders
de la categoria amb set victòries en
set partits jugats. El CEB Girona, en
canvi, és tercer però amb un partit
menys, tot i que també ha guanyat
tots els disputats fins al moment. El
Força Lleida, per la seva banda, està
LÍDIA SABATÉ
vuitè a la classificació amb tres trioEl Força Lleida ho va provar fins al final però no va aconseguir emportar-se la victòria davant el CEB Girona
mfs i quatre derrotes.

El CN Tàrrega remunta al darrer quart i trenca
la imbatibilitat del Morabanc Andorra a la lliga
va permetre capgirar el marcador i
posar-se per davant amb un 38-34
quan encara quedaven 10 minuts
per davant. Però en l’últim període les targarines no es van rendir i
amb un parcial de 13 a 7 a favor van
tornar a capgirar el marcador i es
van emportar la victòria en un partit
molt difícil en el que van haver de
lluitar fins als darrers minuts.
Morabanc Andorra: M. Martín
(13), B. París, M. Vidal (15), M. Palou, E. Julian – cinc inicial – C. Comellas, J. Marquez, L Bueno (8), C.
Solana (9) i M. Macrinya.
CN Tàrrega: C. Lopez (1), G. Piedrabuena (5), E. Cortadellas (9), G.
Rebolleda (17), M. Concabella (4) –
cinc inicial – A. Bobet (1), J. Armengol (3), S. Tryndyak (4) i M. Marimon (3).
Parcials: 11-9, 9-12, 18-13, 7-13.

El Lindis CB Lleida
Blanc va aconseguir el triomf a
casa davant el Geieg B per un
marcador final de 77 a 55. Les jugadores locals van anar per davant en tot moment i van poder
dominar molts aspectes importants del joc, com el rebotejador. Les bones defenses lleidatanes van fer que les visitants només puguessin anotar 55 punts
mentre, el bon joc ofensiu, va fer
que aconseguissin un total de 77
punts i guanyessin el partit amb
un còmode avantatge.
Després d’aquesta jornada,
el CB Lleida Blanc es situa a la
quarta posició amb quatre victòries i dues derrotes, empatat
amb el Camping Bianya i el Barça CBS Blau. Per la seva banda, el Ceieg B cau a la novena
plaça amb tres triomfs i tres partits pertuts. El líder de la categoria segueix sent el CB Cervera,
que ha guanyat els sis partits disputats fins al moment. Finalment,
a la propera jornada, les lleidatanes visitaran la pista del Camping
Bianya, un rival directe, el diumenge 9 a les 11.00 hores.

LLEIDA •

INTERTERRITORIAL

L’equip júnior
femení del Sedis
guanya el Sese
per un clar 69-36
Bon partit
del júnior del Sedis a casa davant
del Sese que va acabar amb un
triomf local per 69-36. Les urgellenques van començar el partit força adormides i no es van
adaptar a la duresa de la defensa
rival. En atac no trobaven el camí
per anotar i faltava ritme i la defensa no era especialment agresiva, deixant que el rival jugués
amb massa comoditat i portés la
iniciativa en el joc i al marcador.
Però el pas pels vestidors va servir per corregir errors i canviar
totalment la dinàmica.
El Sedis Eesquitx va millorar
notablement en defensa, va jugar
molt millor en atac i va anar augmentant el ritme del partit. Als
darrers 15 minuts les urgellenques van disfrutar treballant i jugant a bon nivell i ampliant les
diferències fins al definitiu 6936.
Sedis: Rebés, Ribes, Maria, Núria,
Porta, Isern, Viles, Besolí, Orella,
Cerqueda, Sánchez i Flores.
Sese: Gabarric, Antonio, Ruiz,
Tamayo, Merin, Blanco, Rovira,
Montull, Valiño, Moya i Ruiz.
Parcials: 12-9, 15-15, 15-8, 27-4.

LA SEU D’URGELL •
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ANDORRA • Disputada i molt ajustada victòria la que varen aconseguir
les jugadores del CN Tàrrega (45-47)
en front de l’únic equip que encara no coneixia la derrota en aquesta
primera volta, l’equip junior del BC
Morabanc Andorra.
El ritme del partit va ser molt ràpid des del primer fins a l’últim segon. Tots dos equips van jugar amb
les defenses molt tancades, fet que
dificultava els tirs interiors i obligava
a fer més tirs exteriors. La igualtat va
ser la tònica del partit, ja que es va
arribar al descans amb una diferencia de tants sols un punt a favor de
les targarines (20-21), amb un període per a cada un dels equips.
A la represa, les jugadores locals
van estar molt més encertades i amb
tres triples quasi seguits van aconseguir una petita renda que els hi

El CB Lleida venç
el Geieg B i es
situa quart a
la classificació

CN TÀRREGA

Les jugadores targarines no es van rendir mai i van aconseguir el triomf
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Final de partit frenètic

El Sícoris, molt
superior, tanca el
marcador davant
el Cep Vallfogona

] Maristes i Tàrrega van protagonitzar
un emocionant duel que va acabar
amb triomf de l’equip visitant (58-62)
ARTESA DE SEGRE

REDACCIÓ

El CE Maristes Montserrat va caure
a casa davant del CN Tàrrega en un
emocionant partit que es va decidir
als darrers instants. Les jugadores
visitants es van imposar per 58-62.
L’enfrontament va començar amb
molta igualtat, amb els dos equips
cometent molt errors en atacs i amb
uns percentatges de tir baixos. Però
quan hi havia un petit parcial a favor d’un equip, el contrari responia
amb un altre parcial a favor i tornava la igualtat al marcador.
Així, el partit no es va trencar
en cap moment i es va arribar als
darrers minuts amb un marcador
molt ajustat. Ja al darrer període, les
jugadores del CN Tàrrega van aconseguir un petit avantatge al marcador que, en aquesta ocasió, no
va ser reduït en cap moment per
part de les noies del CE Maristes
Montserrat. D’aquesta manera, les

El Sícoris Club
Blanc supera amb claretat el Cep
Vallfogona per un contundent 858. Els lleidatans van agafar la
iniciativa molt aviat i van tancar
el primer parcial amb un 5-30.
Al segon quart, el Cep Vallfogona va començar a desaparèixer
i només va aconseguir fer tres
punts a causa de la bona defensa
i intensitat dels sicoristes. Els visitants, en canvi, van fer 23 punts
i van arribar al descans amb un
8-53. A la reanudació, els jugadors del Sícoris van fer un ràpid
parcial de 0-5 amb el qual van
tancar el marcador. Amb aquest
triomf, els visitants segueixen primers a la classificació amb quatre
victòries en quatre partits. El Vallfogona, en canvi, pateix la tercera derrota de la temporada i cau
a la cinquena plaça.
CEP Vallfogona: Ariño (2),
Sahtout (1), Domingo,, Raimat,
Sanchez, Gabaldon, Pujol (2),
Belmamoun, Bello (3).
Sicoris Club: Perez, Bach (8),
Perez (6), Dominguez(11), Gisbert (11), Canal (2), Sole (14),
Puig (6).

VALLFOGONA •

visitants van aconseguir el triomf en
un duel molt emocionant i que va
fer vibrar als espectadors i espectadores que es van apropar a presenciar el partit.
Triple empat a la taula
Després d’aquesta jornada, la cinquena, hi ha tres equips que es troben empatats a la primera posició de la categoria. El primer és el
CB Lleida Vermell, amb quatre victòries i una derrota i que va guanyar a la passada jornada a casa del
Mollerussa. El segon classificat és el
Maristes, tot i que va perdre amb el
CN Tàrrega en un ajustat partit. Per
últim, el tercer classificat és l’equip
targarí, que amb el triomf aconseguit a Lleida també suma quatre victòries. Per la part baixa de la taula,
Balaguer, Mollerussa i Ceng porten
una victòria i quatre derrotes.
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Les noies del CN Tàrrega es van endur el duel en els darrers instants
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El Cep Vallfogona juga un partit molt
complert i supera el CB Lleida Vermell

El Sedis Mavisa
venç el Cervera
per un resultat
clar (78-28)

El conjunt local va
aconseguir el triomf davant d’un CB
Lleida massa fluix en defensa i amb
molts problemes en atac per un 8244. El Cep Vallfogona va començar
molt fort el partit i al primer parcial ja tenia un aventatge còmode,
guanyant 25-12. Al segon període,
les diferències encara es van ampliar
més ja que el CB Lleida no va aconseguir reaccionar al bon joc local.
A la reanudació, el Vallfogona va
sentenciar el partit aconseguint un
parcial de 24-11, que deixava fora
de combat a les jugadores lleidatanes. Les visitants van patir molt tant
en atac com en defensa i ho va pagar amb la derrota. Al darrer quart,
les jugadores del Cep Vallfogona es
van relaxar perquè el partit ja estava del tot sentenciat desde feia
molts minuts.
Cep Vallfogona: Manneh.M (7)
Querol.M , Pascual.J (7) Castells.C
(30) Torné.C (9) Llobera.E (2) Ripoll.
A, Real.C (6) Miret.I (21) i Casals.C.
CB Lleida Vermell: Calavia.S (9)
Capdevila.J (17) Perpinya.P (2) Estaun.P (6) Alvarez, Prim, Capdevila
(4) Gonzalez (4) Macia (2) Peinado.
Parcials: 25-12, 18-11, 24-11, 15-8.

LA SEU D’URGELL • Les jugadores
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CE PONENT

El Vallfogona va controlar el partit en tot moment i no va donar opcions a les lleidatanes

del Sedis Mavisa es van emportar el triomf a casa davant del CB
Cervera per un contundent 78-28.
Les locals van començar molt fortes el partit i van saltar a la pista
amb una actitut molt bona que les
va permetre aconseguir un avantatge clar en pocs minuts. Les cerverines, en canvi, es van veure
sorpreses amb el gran potencial
de joc, sobretot defensiu, que estava desplegant el Sedis i van acabar la primera part amb uns percentatges de tir baixos, de manera que l’anotació no va ser gaire
bona. A la segona meitat, les locals van continuar allargant la
diferència de punts i van poder
sentenciar quan encara faltaven
molts minuts per disputar-se.
Amb aquesta victòria, el Sedis continua líder invicte de la
categoria, amb quatre victòries
en quatre partits jugats. El CB
Cervera, en canvi, ha perdut els
quatre partits jugats fins al moment i ocupa la darrera posició.
A la propera jornada, el Cervera descansarà mentre el CB Lleida Blanc, segon classificat, rebrà
a casa al Sedis Mavisa.

