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MINI MASCULÍ

Difícil victòria a domicili
] El Frederic Godàs venç a casa
de l’Alpicat en un emocionant
partit que es decideix al final
LLEIDA

] Els locals van per darrere al
marcador en tot moment i
pateixen per anotar cistelles

] Els visitants són més efectius
en atac i aconsegueixen el
triomf per un ajustat 51-59

REDACCIÓ

El Frederic Godàs es va imposar a
casa del CB Alpicat per un ajustat
51-59. Els jugadors visitants van portar la iniciativa del joc en tot moment i no es van deixar sorprendre
per un Alpicat que sortia amb ganes
de guanyar el partit per poder retallar diferències amb el líder de la categoria.
Però els locals van anar per darrere en tot moment i, quan van arribar
els minuts claus del partit, no van
aconseguir remuntar l’enfrontament
tot i jugar a casa davant la seva afició. El nois del Frederic Godàs van
saber jugar amb el marcador a favor i van mantenir la diferència de
punts fins al final del duel.
Amb aquest triomf, el Frederic
Godàs puja fins a la tercera plaça al
campionat de lliga amb dos victòries
i dos derrotes. En canvi, l’Alpicat tenia una gran oportunitat per apropar-se a la primera posició però es
quedarà a la segona, amb els mateixos resulats que el Godàs.
A la propera jornada de lliga, el
CB Alpicat visitarà la pista del Flor
de Vimbodí CB Pardinyes (quart
classificat) mentre el Frederic Godàs anirà a Bell-lloc a jugar contra
l’equip que, ara mateix, ocupa la
darrera posició a la taula.

NÚRIA GARCÍA

L’Alpicat va patir a la pista mentre l’equip visitant, que va poder anotar amb molta més facilitat, va aconseguir la victòria a domicili
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L’equip mini del
Vallfogona venç el
CB Lleida Vermell
amb un gran partit
Triomf important el
que va aconseguir el Vallfogona davant del CB Lleida Vermell per un
marcador de 69-20. Les jugadores
locals van controlar el partit en tot
moment i no van deixar que les lleidatanes puguessin remuntar. Amb
aquest triomf, el quart de la temporada, el Vallfogona es situa líder
en solitari sense conèixer la derrota. El CB Lleida, en canvi, és quart a
la classificació amb només una victòria en el que va de lliga.
Cep Vallfogona: Oms 4, Ogbeide 16, Cotes 15, Blanch 16, B Torreguitart, J Torreguitart 17, Belló i Caruceru 1.
CB Lleida: Ibarz 2, Franquesa, Barbosa, Tialles 2, Bernat 5, Teba 2, Tarragó 2, Vilella, Martínez 5 i Ripoll 2.
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L’equip visitant va ser millor en tot moment i va aconseguir el triomf

El Seròs guanya a casa del
Cep Vallfogona per 19 a 69
El Vallfogona pateix la tercera derrota en tres partits davant del Seròs per un clar
19-69. Les locals no van poder fer
front al potencial ofensiu de les jugadores visitants que van aconse-
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Les noies del Vallfogona van completar un enfrontament molt seriós

guir tancar el marcador abans que
es completessin tots els minuts de
joc reglamentaris. Per al Cep Vallfogona va destacar Gradinaru amb
10 punts i per al Seròs la millor va
ser Turmo, amb 27.

