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PREINFANTIL

El Vedruna guanya a casa
] Les de Balaguer es van imposar al
Cep Vallfogona per un còmode 59-39
BALAGUER

REDACCIÓ

El Vedruna Balaguer es va imposar
a casa davant d’un fort rival com és
el Cep Vallfogona per un marcador
final de 59-39. Les locals van patir
molt a la primera meitat ja que les
jugadores de l’equip visitant portaven el ritme i la iniciativa al partit.
Al descans, el duel estava sent molt
emocionant i el marcador molt ajustat, ja que era un empat a 28 punts.
Però a la represa, el Vedruna Balaguer va emportar-se dos parcials
consecutius per 11-0 i 14-3, respectivament. Als darrers dos quarts,
l’equip visitant va provar la remuntada però li va ser impossible capgirar el marcador. Al final, les locals
es van emporat el triomf després de
completar un magnífic partit en el
qual, primer van saber patir i lluitar
i, després, van gestionar a la perfecció el bon avantatge de punts a favor del qual estaven gaudint.
Després d’aquesta jornada, la setena de lliga, el CB Seròs continua

líder a la classificació amb sis victòries en sis partits jugats, de manera que està invicte. El CE Vedruna Balaguer és segon amb cinc victòries i una derrota en el que va de
lliga.
El Cep Vallfogona es troba situat a
la tercera plaça amb només un triomf, igual que el BC Almenar. Finalment, el Taxi TJ Tremp ocupa la darrera posició de la categoria amb
cinc derrotes i cap victòria fins al
moment.
Vedruna Balaguer: Torredeflot (8),
Martinez (2), Guarda (4), Gomez (6),
Ribera (6), Gardeñes (14), Vidal (3),
Llovera (1), Ortiz (10), Vilanova, Masague (5).
Cep Vallfogona: Laura Agelet (5),
Aida Cotes (4), Noèlia Sánchez (6),
Ivette Mateos, Maria Espinola (2),
Maria Vilanova, Gabriela Gradinaru (18), Cora Real, Helena Larrègula (4).
Parcials: 5-4, 7-10, 8-4, 8-10, 11-0,
14-3, 2-2, 4-6.

] Les locals sentencien el partit a la
represa amb un parcial de 25 a 3

Partit disputat entre els
dos primers classificats del grup,
on el resultat final demostra que
va ser un duel molt igualat. A la
primera part l’equip de Pardinyes
va sortir més intens, amb bones
defenses que feien que el Lleida perdés moltes pilotes i propiciaven contraatacs fàcils. Però
amb el pas dels minuts i a causa
del desgast físic per la intensitat
defensiva, els visitants van anar
entrant al partit. Al 6è i 7è quart
l’equip local va pressionar a tota
la pista provocant pèrdues de pilota del Lleida i cistelles fàcils del
Pardinyes. El Força Lleida va remuntar 9 punts als darrers minuts però no van ser suficients
per remuntar el partit.
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CE PONENT

Els dos equips van fer un magnífic partit que va acabar amb triomf local

El Godàs venç el
Pardinyes Groc
amb una gran
autoritat (88-51)
LLEIDA • En el partit disputat al
pavelló de Cappont s’enfrontaven
el Frederic Godàs i el CB Pardinyes. L’equip visitant va notar la
diferència amb la pista i uns moments de imprecisió al tercer
quart va fer que els locals agafessin una distància en el marcador
que no perdrien.
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El CB Lleida s’i posa al Ceng (82-45)
Nova victòria de les jugadores del CB Lleida a casa, aquest
cop davant del Ceng (82-45). El
partit va començar amb un primer
quart amb molta igualtat però que
les locals van saber decantar ràpidament al seu favor en un segon període contundent (26-0), gràcies a
una combinació de joc ràpid, encert
i mal balanç defensiu de l’equip rival. Les jugadores del CB Lleida no
van afluixar en cap moment i van
realitzar una gran defensa, combinada amb un joc calmat en els moments necessaris. El Ceng, per la seva banda, va provar de reaccionar
sense possibilitats tot i guanyar alguns quarts. Al final, clara victòria
de les locals, que van ser molt millors durant tot el partit i es van imposar sabent gestionar el marcador.
Per a les locals, la millor del partit
va ser Prim, autora de 22 punts. A
l’equip visitant, la més destacada va
ser Camats, que va acabar el partit
amb 30 punts anotats.
CB Lleida: Acosta (6), Barrabés (4),
Teixidó (8), Lujano (8), Huguet (4),
Rivera (10), Gregori (8), Prim (22),
Anglada (4), Bitar, Monné (8).
Ceng Pizzeria: Boliart, Subaroca,
Fernández (2), Camats (30), Gilabert
(5), Miasan (8), Carbonell, Fernández, Jiménez, Bertola.
Parcials: 7-6, 26-0, 12-6, 8-7, 12-1,
5-8, 9-9, 3-8.

El Força Lleida
perd davant del
Pardinyes Negre
per un 74-68
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El Sícoris 01 cau
a casa davant
d’un Andorra més
encertat (63-84)

JOSÉ ACOSTA

Les noies de l’infantil del CB Lleida es van imposar en un complicat i disputat partit davant el Ceng

LLEIDA • Merescuda victòria del
BC Morabanc Andorra davant del
Sícoris 01. Un bon inici de partit per part de l’equip visitant va
obligar a l’equip local a posar-se
les piles ben aviat. La reacció no
va tardar en arribar, ja que durant la meitat de la segona part,
el Sícoris s’havia posat per davant
en el marcador (31-27). Els andorrans no es van deixar passar la
mà per la cara i van remuntar i
ampliar la diferència a 21 punts,
que ja es va mantenir fins al final.
El Sícoris no desenvolupa la seva
millor imatge, podent actuar amb
més eficàcia tant en atac com en
defensa. Els jugadors del Sícrosi
hauran de treballar dur per rebre
la pròxima setmana el líder del
grup, el CB Mollerussa.

