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Bàsquet Femení

CB Lleida
Balcells (24), Castelló, Serrano (4), J. Capdevila
(6), Calavia (11), Gallardo (6), Pascual (4), Tarragó
(4), Vigatà (4) i M. Capdevila (8).

73

27

INFANTIL TERRITORIAL (1)
Àrbitre: J. Farré.
Parcials: 7-4; 4-0; 8-5; 10-8 (descans);
8-4; 16-4; 11-2; 9-0 (final).

Sedis Bàsquet
Garcia (3), Ribó (5), Ibáñez, Fité (2), Ferreira (4),
J. Vidal, C. Vidal, Cases (3), Aldosa (2), Flix (2) i
Berenguer (3).

CB Balàfia AVV

CEP Vallfogona

52

Balcells (7), Martínez, Bosch (13), Galiano, J. Tella (4), E. Tella (4), Boixadera, Piqué, Blanch (13) i Martí (5).

Àrbitre: J. Mercadal.
Parcials: 21-17; 11-5; 12-13; 17-21.

Victòria del CB Balaguer davant
del CB Balàfia AVV en un partit
força disputat i obert fins al final. Les locals van dominar la
primera meitat i les visitants,
la segona, tenint fins i tot l’opció de forçar la pròrroga (61-56).

Súria

55

Torras, Reguant (12), Puig (4), Pérez (2),
Busom (2), Serrano (9), Viñals (16), Marbà (4) i Martí (5).
SEGONA CATALANA (2)
Àrbitre: Del Olmo.
Parcials: 10-17; 21-18; 6-8; 15-12.

Ajustada derrota del CEP Vallfogona davant del Súria, un rival directe que ara atrapa les
de la Noguera en la classificació (52-55). Les lleidatanes,
que venien de posar contra les
cordes el líder i de guanyar un

El CEP guanya tot
i jugar malament
CB Mollerussa

41

Corbera (9), Duart, Vendrell (2), Soro (6),
Gonzàlez, Caba (4), Roca (8), Ribalta (4),
Cortasa (2), Ribolleda (3) i Sandiumenge
(3).

La diferència en el
marcador va ser la
mateixa que en la
primera volta (+46)

CEP Vallgona

49

Balcells (13), Martí, Agelet (6), Pons,
Llobera, J. Tella (13), E. Tella (13), Babot
(2), Giné i Pelegrí (2).

El CB Lleida se
gueix
imbatut, desp
rés de
sis partits, me
ntre que
el Sedis és cue
r

TERCERA JÚNIOR-SÈNIOR (1)
Àrbitre: Fontova.
Parcials: 12-15; 10-13; 8-13; 11-8.
CARLES MIRANDA

La local Serrano, perseguida per la visitant Flix.

equip de la zona mitjana, van
fer la goma en el marcador tot
el partit, després de perdre el
primer quart per set punts de
diferència (10-17). A partir
d’aquell moment van anar a
remolc, buscant posar-se per
davant. En dues ocasions ho
van tenir a tocar, en el segon
quart i en el tercer (35-37),
però mai van aconseguir trencar aquesta barrera psicològica. En els últims segons del
partit van tenir la possibilitat
de llançar un triple i forçar així
la pròrroga, però van errar la
jugada i la victòria va marxar
de Vallfogona.

56

CADET TERRITORIAL (1)

r alguns
Es van escapa
us i es
rebots defensi
lguns
van cometre a
ats
errors no forç

Derrota a casa davant
d’un rival directe

61

Egea, Salvia (2), Sanhano (2), Castro (13),
Pinyol (2), Isidro,Alonso (22),Vidal (6) i Santiago (9).

SIS DE SIS PER A L’EQUIP
DEL SEGRIÀ, DESPRÉS
DE GUANYAR EL SEDIS
el Sedis Fustes Grau per la mateixa diferència que es va donar
en l’enfrontament de la primera volta (+46) i va sumar així la
seva sisena victòria consecutiva, amb la qual es manté líder
imbatut del grup. Tot i el gran
partit realitzat, les del Segrià van
buscar l’excel·lència en el seu
joc, ja que es van escapar massa rebots defensius i en conseqüència va costar sortir al
contracop i les rivals van disposar de segones i terceres opcions. Igualment es van perdre
massa pilotes en la passada.
Amb tot, la victòria va ser clara (73-27).

CB Balaguer

Ruiz, Prió (4), Salud (2),Velasco (21), Gewe,
Borràs (17),Torres (11), Martínez, Bonet (4),
Sánchez, Martín (2) i Mangues.

Un equip
que busca
l’excel·lent
Lleida. El CB Lleida va guanyar

Una meitat per
a cada equip

El Guissona li posa
difícil al líder Bellpuig
ACLE Guissona

31

Farré, Thiare (2), Ribó, Sisquella, Fernández (14), Stekova, Fischer, Mercadé
(11), Doloswistska, Signate i Sola (4).

CB Bellpuig

37

Escribà (2), Minguell (6), Sisteró, Farré
(12), Segura (6), Carné (3), Sellés (8) i
Carabasa.
CADET TERRITORIAL
Àrbitre: J.C. Burgos.
Parcials: 10-12; 4-11; 9-8; 8-6.

El CB Bellpuig va haver de suar
per endur-se la victòria de la
pista del Guissona (31-37) i
mantenir-se així líder imbatut
del grup 3. L’equip de la Segarra, nou en la categoria, va evidenciar la seva millora i va do-

nar molt bones sensacions. Les
de l’Urgell van tenir molts problemes per atacar la bona defensa local i, malgrat que en un
principi semblava que seria fàcil (1-11), el matx va tenir un
caire eminentment defensiu
(10-12, primer quart). Va ser en
el segon parcial quan les visitants van aconseguir marcar el
seu ritme, agafant una petita
renda de punts que posteriorment seria definitiva (4-11). Els
dos quarts de la segona meitat
se’ls va anotar l’equip local,
que va anar creixent amb el
partit i agafant confiança de
mica en mica (9-8; 8-6).

Malgrat no fer el millor dels partits, el CEP Vallfogona es va emportar el triomf de la pista del
CB Mollerussa (41-49) i es manté líder imbatut de la categoria, després de cinc jornades de
lliga disputades.

L’Almenar, amb
més actitud
BC Almenar

60

Cortés (6), Miranda (6), Agustí (4), Mavia
(3), Perpinyà (14), Badia (6), Vigo (10) i
Berman (11).

CB Lleida

31

Teixidó (2), Chacón, Huguet, Gregori, Estaun (7),Álvarez (2), Prim, Monné (6), González (11), Macia i Peinado (3).
CADET TERRITORIAL (2)
Àrbitre: S. Kim.
Parcials: 11-16; 23-4; 8-9; 18-2.

El BC Almenar va jugar amb
més intensitat i convenciment
que el CB Lleida, i va aconseguir
un triomf clar (60-31) en el primer matx de la segona volta del
campionat.

