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ASCULÍ

El Força Lleida
guanya un partit
disputat contra
el Sese (65-59)
LLEIDA • L’equip júnior de primer any del Força Lleida va aconseguir el triomf a casa davant del
Sese en un partit molt igualat i
amb molta emoció i que es va
decidir als darrers instants. Els
locals van agafar un petit avantatge al marcador però no era
el suficientment gran com per
donar per tancat el partit. A
més, els jugadors de l’equip visitant van plantar cara fins als
darrers instants, sense baixar els
braços en cap moment i provant
d’aconseguir la remuntada.
Però els lleidatants van saber
gestionar el marcador a favor i
la diferència de punts de la qual
disposaven i es van emportar la
victòria per un ajustat 65-59. Després d’aquesta jornada de lliga, la
novena, el Força Lleida B continua segon però empatat amb el
líder de la categoria, el MB Samà
Vilanova, amb vuit victòries i només una derrota. El Sese, en canvi, es troba situat a la vuitena
plaça del grup amb cinc partits
guanyats i quatre perduts. A la
propera jornada, els lleidatants
visitaran el CB Grup Barna.

JÚNIOR FEMENÍ

Nou triomf del
CB Lleida davant
el Joventut de
Badalona (81-73)
LLEIDA • Partit entre rivals directes a la classificació i que no va
decepcionar. El partit començava desfavorable per a les nostres
jugadores per l’encert visitant en
els llançaments exteriors i algunes errades en defensa. Però, a
l’inici del segon període es va
veure un equip amb ganes de
bàsquet, amb ganes de guanyar.
Així doncs, amb un bon parcial
ens vam poder tornar a ficar al
marcador i a partir d’aquí, es va
seguir treballant per situar-nos
davant del mateix. Amb un joc
de ràpids contraatacs i defenses
més treballades es va poder obrir
una escletxa que es va mantenir fins al final. Les millors per
a l’equip lleidatà van ser Mateos,
García i Guiral. A les visitants van
destacar Calabria i Parra.
CB Lleida: Camps (8), Ferrer (4),
Echauz, García (18), Mateos (18),
Berenguer, Rexach (4), Santos (1),
Guiral (26), Perat (2).
Joventut de Badalona: Venegas
(16), Parra (23), Conde (2), Padros (2), Calabria (18), Gombau,
Romero (6), Privat, Amor (6).
Parcials: 14-23, 25-18, 26-16, 1616.

BÀSQUET

la Mañana

SÈNIOR FEMENÍ

El CN Tàrrega, líder
] Les jugadores de l’Urgell derroten el
CB Balàfia (49-43), un rival directe, i
se situen primeres a la classificació
TÀRREGA

] L’equip del Segrià va plantar cara en
tot moment però mai van aconseguir
posar-se per davant al marcador

REDACCIÓ

Partit molt difícil i disputat el que es
va poder gaudir aquest diumenge
a la pista del CN Tàrrega, entre els
equips del Tàrrega i el CB Balàfia
(49-43). El partit va començar amb
un primer quart molt igualat, en el
segon les targarines van imprimir
un ritme més dinàmic, amb passes
llargs, i un bon control de la pilota fet que els va permetre arribar al
descans amb una petita renda.
El tercer període va ser molt semblant al segon. Durant el quart període les lleidatanes van intentar donar la volta al marcador i van aconseguir retallar la diferència. Però les
locals, que no van baixar la guàrdia ni es van deixar sorprendre, van
emportar-se la victòria. Amb aquest
triomf, el CN Tàrrega continua líder
en la classificació amb sis triomfs i
només una derrota. El CB Balàfia
cau a la segona plaça amb cinc partits guanyats i dos de perduts.
CN Tàrrega: C. Lopez (5), G. Piedrabuena, E. Cortadellas (3), G. Rebolleda (18), M. Concabella (6), J.
Armengol (5), S. Tryndyak (6), M.
Marimon (4), i A. Bobet (2).
CB Balàfia: D. Egea, G. López, G.
Ribera (13), S. Porta (2), L. Guzmán,
A. Tella, C. Luque (10), E. Rabade
(4), M. Vall (8), M. Blanco (4) i M.
González (2).

CN TÀRREGA

Les jugadores del CN Tàrrega van ser millors en els moments clau del partit davant el CB Balàfia
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El Borges Garrigues venç
el Cep Térmens (76-63)
Nova victòria de l’equip
A del Borges Garrigues a casa davant d’un Cep Térmens que ho va
provar en tot moment. Els jugadors
locals no van poder trencar el partit fins al darrer quart, on van aconseguir un parcial a favor de 24-17
que va ser decisiu per derrotar els
visitants.
La bona defensa del Borges
Garrigues va ser clau per a mantenir a ratlla els jugadors del Térmens, que en cap moment van anar
per davant en el marcador. Amb tots
dos equips jugant a un gran nivell i demostrant una bona intensitat,
el partit va arribat al seu descans
amb un marcador de 37-33 a favor
de l’equip local.
A la represa, els nois del Borges Garrigues van continuar defensant molt bé, fet que va generar que
els visitants fessin la anotació més

TÉRMENS •

baixa en un parcial, acabant el període amb només 13 punts. Però els
15 que va anotar el Borges tampoc
eren suficients per terminar de trencar el partit.
Al darrer parcial, però, els locals
van augmentar el nivell, sobretot en
atac, i van millorar molt l’efectivitat
en el seu tir. D’aquesta manera, van
aconseguir fer 24 punts al quart període que, juntament amb els 17 que
va aconseguir el Cep Térmens, van
deixar el partit decidit a favor dels
jugadors locals.
Borges Garrigues: Llarbes (1),
Sarra (11), Prats, Sangrà (4), Falcó
(15), Ruiz (6), Pavon (5), Gisbert (13),
Rescos (11), Clivillé (2), Gallego (8).
Cep Térmens: Baró, Ricard (4), Roca, Martin (9), Casals (3), Sahtout
(2), Grau (2), Ferrer (21), Roca (8) i
Vilanova (14).
Parcials: 21-16, 16-17, 15-13, 24-17.

CE PONENT

El Borges i el Térmens van protagonitzar un emocionant enfrontament

