SEGRE
DISSABTE 8 DE NOVEMBRE DEL 2014
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Bàsquet Femení

Lleida.net
Plensa (-), Acosta (2), Rexach (7), Ferrer (5),
Planes (9), Rodríguez (3), Farran (7), Aresté (-),
Calles (-), Fernández (4) i Tribó (-).
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78

CADET PREFERENT
Àrbitre: Ruiz i Tecchia.
Parcials: 5-19, 9-20, 10-12 i 12-27.

Sant Adrià
Ochavo (2), Rodríguez (10), Yll (2), Amigó (-),
Alcácer (-), Cabello (10), Sanz (13), Baena (9),
Oquendo (4), Sardà (15), Balagué (9) i Madrid (-).

El Lleida segueix creixent però
no pot amb el potent Sant Adrià

Brillant victòria
del Vallfogona
Castellbisbal
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Rodríguez (1), Serrat (9), Martínez (4), Vega (4), Huelas (9), Montagut (2), Gil (8), Nicolau (0), Fernàndez (1) i Botifoll (0).

CEP Vallfogona

48

C. Martínez (0), M. Bosch (6),A. Galiano (2),
J.Tella (9), E.Tella (13),A. Babot (0), R. Boixadera (2), E. Piqué (9) i I. Blanch (7).
SEGONA CATALANA
Àrbitres: X Esteve.

LES VISITANTS VAN DOMINAR EL PARTIT DES DELS PRIMERS MINUTS

Parcials: 8-10, 14-14, 10-11 i 9-13.

Lleida. El Lleida.net no va poder

El CEP Vallfogona va sumar la
seva segona victòria de la temporada al derrotar un rival directe com el Castellbisbal. Les lleidatanes van anar quasi sempre
al capdavant però no van respirar fins a l’últim minut.

plantar cara a un dels millors
conjunts de Catalunya, el Sant
Adrià, i va cedir per 42 punts de
diferència. Tot i això, les lleidatanes segueixen creixent a la
categoria. De fet, en el partit jugat el dia següent a la pista de
l’Hospitalet, les lleidatanes només van cedir per 81-62.
El Sant Adrià va marcar el
camí des dels primer minuts i el
primer quart acabava amb un
5-19 que ja evidenciava la diferència entre els dos equips.
Les barcelonines van seguir
mostrant-se molt contundents
en atac i al descans el marcador
ja reflectia el 14-39 definitiu.
El tercer quart va ser el millor
de les lleidatanes, aguantant
l’empenta de les barcelonines,
que van acabar certificant la
seva victòria al darrer quart amb
una exhibició en atac.

L’últim quart
decideix el partit
Sedis Esquitx

SESE

Maristes

58

CN Tàrrega

62

Serra (4), Fontanet (4), Monastyrska (8),
Armengol (18), Manasanch (11) –cinc inicial– Culleré, Ampurdanés (11) i Marsol
(6).
INFANTIL
Àrbitre: E. Guacaroui.
Parcials: 10-13, 21-15, 11-9, 9-14 (final), 7-11 (pròrroga).

El CN Tàrrega infantil va ser la
gran sorpresa de la categoria
al trencar la imbatibilitat del líder, el Maristes, que es va veure sorprès per un rival que va
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Gabarric (2), Antonio (0), M. Ruiz (3),
Tamayo (4), Merin (0), Blanco (8), Rovira (4),
Montull (5),Valiño (6), Moya (2) i A. Ruiz (2).
JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Àrbitres: J. Martín i M. Ruiz.
Parcials: 12-9, 15-15, 15-8, 27-4.

CARLES MIRANDA

El Lleida no va poder amb el potencial d’un dels millors equips de Catalunya.

El Tàrrega trenca la
L’Aquagan s’enfonsa
imbatibilitat col·legial en la segona part
A. Freire (10), Egea, Mesire (6), Aventín,
Plaza (6) –cinc inicial– Font,Torruella (2),
Trepat, Boixadera (24), Girol, Homs (6) i
Pérez (4).

69

Ribes (0), Rebés (25), Ritort (0), Porta
(18), Isern (0), Viles (0), Besolí (6), Cerqueda (9), Sánchez (0) i Flores (9).

sortir des de l’inici molt motivat. Ja al primer quart manaven al marcador i, tot i que al
segon i tercer períodes les
col·legials van remuntar i es
van posar al davant, el CN Tàrrega no es va posar nerviós i
va seguir lluitant cada pilota
fins a igualar el marcador i forçant una pròrroga.
En el temps afegit, les de
l’Urgell van estar més encertades i van saber jugar amb la
pressió, davant un Maristes
que va estar lluny del seu millor nivell, cedint al final la primera derrota de la temporada,
que li fa perdre el primer lloc.

Grup Barna

66

González (0), Picornell (4),Torrón (16), Bayarri (5), Trabal (10), Cuxart (0), Grau
(5), Riera (0), López (8), Balart (10), Espinosa (2) i Garcia (8).

Aquagan Lleida
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Rossell (6), Hinojosa (5), Satorra (2),
Feliu (6), Rosales (2), Ibáñez (8), Cruz
(2), Boladeres (4) i Vallverdú (10).
COPA CATALUNYA
Àrbitres: Puchol i Ortiz.
Parcials: 18-8, 10-8, 25-13, 15-16.

Derrota de l’Aquagan CB Lleida al mític pavelló de la Nau de
Barcelona davant el Grup Barna. L’equip local, gràcies a una
defensa molt dura i agressiva
i a tres triples, aconseguia em-

portar-se el primer parcial. En
el segon hi va haver molta
igualtat i les defenses van imposar-se als atacs, arribant a
la mitja part amb el resultat de
26-16.
A la represa, el Grup Barna va sortir molt fort al darrere i va ser capaç de robar pilotes i córrer al contraatac anotant cistelles fàcils. Va ser en
aquest moment quan el partit va trencar-se a favor de
l’equip local arribant a una diferència de 20 punts, que es
mantindria fins al final malgrat
els intents del CB Lleida per
acostar-se al marcador.

Victòria clara del Sedis Esquitx
per 69-36 davant del SESE en un
partit que no es va decidir fins a
la segona part. Després d’un començament irregular, les lleidatanes es van refer i van tancar
el partit amb un demolidor parcial final de 27-4.

El Torrefarrera es
manté invicte
Torrefarrera

62

Torres (8), Ayala (5), Bertran (4), Munt (0),
Moya (0), Bademunt (7), Llaràs (6), Querol (12), Subirà (0), Mesa (7), Serés (2) i
Dago (11).

CEP Vallfogona
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Muntal (5), Rúbies (11), Colom (5), Pujol (0),
Garrofé (0), Tella (0), Martí (5) i Llobera
(6).
COPA FEDERACIÓ 2
Àrbitres: A. Alba.
Parcials: 9-5, 17-8, 15-10, 21-9.

El CB Torrefarrera es manté una
jornada més al capdavant de
la Copa Federació i sense cedir un partit després de guanyar
còmodament el Vallfogona.

