SEGRE
DISSABTE 20 DE DESEMBRE DEL 2014

19

Bàsquet Femení

CB Lleida
Acosta (6), Vigatà (11), Teixidó (13), Lujano (4),
Huguet (6), Rivera (4), Gregori (6), Anglada (6),
Espachs (4) i Vilella (4).

64

29

INFANTIL (2)
Àrbitre: J. Martín,
Parcials: 11-2; 14-4; 5-2; 5-3
(descans); 6-2; 8-6;8-6; 7-4 (final).

CB Mollerussa
Escudero, Hammoudi, Berhal, Rodríguez (13),
Cabrera (6), Perea (2), Coma, Freixa i Soldevila
(8).

Les individualitats del Lleida
decideixen davant el Mollerussa

Trenca el partit
en el darrer quart
CB Torà

28

Rosell (2), Woodgate (6), Reales (5), Deatj,
Creus (2), Prats (11), Pubill (2) i Menéndez.

CB Balàfia AVV

52

Maria, Dolors (5), Cristina (6), Gemma (20),
Sara (12), Laia (4), Júlia (2) i Montse (3).
COPA FEDERACIÓ (3)
Àrbitre: O. López.
Parcials: 8-7; 11-14; 9-12; 0-19.

S’AVANÇA AL MARCADOR D’INICI, EN ELS DOS PRIMERS PARCIALS

El CB Balàfia AVV va acabar la
primera fase líder del grup 3,
després d’imposar-se en la darrera jornada a la pista del CB
Torà, en un partit que es va trencar en l’últim quart (0-19).

Lleida. La qualitat individual de

les jugadores del CB Lleida van
decidir el partit davant del CB
Mollerussa, en l’última jornada
de la primera fase (64-29). Era
un encontre de tràmit per als
dos equips, que les locals van
voler sentenciar per la via ràpida. Així doncs, el seu inici de
partit va ser enèrgic, aconseguint un bon coixí de punts al
marcador després dels dos primers parcials (11-2; 14-4). Després van anar a menys i la resta de partit va ser més ajustat,
encara que la diferència mai va
parar de créixer. Al descans, el
resultat era de 35-11. En aquesta ocasió, les vermelles van brillar més individualment que en
el joc col·lectiu, mentre que les
del Pla van destacar per la seva
lluita i voluntat. Ara, la competició para per les vacances nadalenques.

Ple de victòries
per al líder Seròs
CB Seròs

67

Serra (10),Armengol (27), Manasanch (2),
Marsol (8) i Culleré –inicial–, Fontanet (9),
Monastyrska (5) i Ampurdanés (6).

Maristes Montserrat

30

Freire (2), Egea (2), Aventin (2), Boixadera (6) i Homs (6) –inicial–, Font,Torruella (2), Barrufet,Trepat (2), Mestre (2), Pérez (4) i Plaza (2).
INFANTIL (2)
Àrbitre: M. Lahuerta.
Parcials: 15-8; 17-8; 25-10; 10-6.

El CN Tàrrega i el Maristes es
van enfrontar en la darrera jornada de la primera fase amb
la primera posició del grup 2
en joc. Així doncs, es preveia
un encontre emocionant, però

4

CEP Vallfogona

Sánchez, Mateos (2), Espinola, Vilanova,
Gradinaru (4), Real i Larrègula (2).
INFANTIL (4)
Àrbitre: M. Ruiz.
Parcials: 6-0; 10-2; 8-2; 13-0 (descans);
6-2; 4-0; 8-2; 8-2 (final).

CARLES MIRANDA

Acosta, del CB Lleida, entra a cistella, puntejada per Freixa, del CB Mollerussa.

El Tàrrega guanya
la primera posició
CN Tàrrega

55

Turmo (16),Tost, Martínez (13), Masip (14),
Miarnau, Agustín (5), Panades, Loncà (8) i
Palau.

les de l’Urgell no van donar opcions a la igualtat. Des del començament van sortir enèrgiques, imposant un fort ritme
en totes les seves accions. Ràpids contracops, defenses tancades i alts percentatges d’encert. D’aquesta manera, al
descans, el partit estava ja mig
sentenciat (15-8; 17-8). A la represa es va repetir la mateixa
dinàmica i la superioritat del
Tàrrega en aquest partit va ser
indiscutible. El Maristes no va
trobar en cap moment el seu
joc (25-10; 10) i va acabar cedint la primera posició a les de
l’Urgell.

El Sedis reacciona a
temps i es manté líder
CBS Barça

47

Rodríguez, Encinas (4),Aniento (8), Niang
(16), Salat (6), Amposta, Riera (4), Espinós (5), Diouf (3) i Font (3).

Sedis Bàsquet

54

A. Rebés (2), Porta (8), M. Rebés (5), Ritort, Isern (1), Viles (4), Besolí (10), Cerqueda (12) i Flores (12).
JÚNIOR INTERTERRITORIAL (2)
Àrbitres: Rodríguez i Ramos.
Parcials: 10-18; 20-14; 11-6; 6-16.

Victòria ajustada i molt treballada del Sedis Esquitx a la
complicada pista del CBS Barça (47-54). L’encontre va començar força bé per les de la
Seu, que van dominar amb claredat el joc del primer quart

(10-18). Però aquesta dinàmica es va trencar en els dos següents, pels problemes defensius en el segon (20-14), i per
la falta d’idees en el tercer (116). Això va fer que en els últims
vuit minuts es posessin set
punts per sota (45-38). Va ser
aleshores quan les urgellenques van treure la seva millor
versió defensiva per aturar en
sec l’atac rival i capgirar el
marcador amb un parcial final
demolidor de 2-16. Aquesta
victòria permet a les júniors
del Sedis continuar una setmana més encapçalant la classificació del seu grup.

El Seròs va acabar la primera
fase amb el ple de victòries (vuit
de vuit), després de vèncer amb
autoritat un Vallfogona que va
arribar amb poques jugadores i
no va poder evitar que el marcador es tanqués abans d’hora
(55-4).

Superioritat física
del Bellpuig
Sedis Bàsquet

12

Marquet (4), Caminal, Laia L. Laura L. (2),
Mata (2), Companys, Ribó,Vilaseca (2), Sánchez i Flix (2).

CB Bellpuig

38

Pons (1), Lavon (6), Roig (4), Rollina (12), Jordan (6), Queman (2), Barea (5) i Allmeo
(2).
PREMINI (1)
Àrbitre: Mercadel.
Parcials: 2-19; 4-4; 4-10; 2-5.

El Perruqueria Bellpuig es va endur per superioritat física la victòria de la pista del Sedis Karting
el Pla i va demostrar ser un dels
candidats al campionat (12-38).
L’inici del partit va ser de clar domini visitant, la resta va ser molt
més ajustat.

