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Bàsquet Femení

CB Lleida
Sallan (4), Benedé, Domingo, Pla (6), Magrí,
Prim (18), Sanfeliu, Ibars (2), Justo (4),
Gòdia (2), O. Palau (8) i M. Palau (8).

52

35

PREINFANTIL
Àrbitre: S. Semino.
Parcials: 4-2; 6-7; 6-9; 11-0 (descans);
4-0; 9-2; 4-6; 8-9 (final).

CB Gavà
Barral, Menedero (6), Santiago, Sabaté (2),
Gea (2), Suárez (5), P. Subias (6), J. Subias (4),
López (1) i Mus (9).

Treball incansable
per vèncer el Seròs
Seròs

39

Turmo (10), Martínez, Masip (4), Miarpau
(3), Palau –inicial–, Tost, Agustín (10) i
Lorca (5).

Excel·lent
inici de
segona fase

CN Tàrrega

46

Serra (9), Fontanet (5), Armengol (3), Monastyrska (7), Marsol (8) –inicial–, Ampurdanés (5), Manasanch (9) i Culleré.
INFANTIL (5)
Àrbitre: M. Jiménez.
Parcials: 8-8; 12-10; 8-10; 12-16.

El CN Tàrrega es va endur la victòria de la pista del Seròs, en un
matx que va haver de treballar
incansablement per llaurar-se
de mica en mica una diferència
en el marcador (39-46).

EL CB LLEIDA S’IMPOSA
A CASA AL GAVÀ I ES
COL·LOCA LÍDER
Lleida. Immillorable inici de se-

gona fase de les preinfantils de
l’Il Duomo CB Lleida, a l’imposar-se amb autoritat al Gavà i
aconseguir així el lideratge per
la diferència de punts (52-35).
Les lleidatanes van suplir amb
lluita i il·lusió la superioritat física de les barcelonines, bastant
més altes. Després d’un inici de
partit una mica trabat, les locals
van aconseguir plantar la seva
defensa, recuperar pilotes i fer
cistelles fàcils, disparant-se en
el marcador al descans (27-18).
A la represa, van seguir amb la
mateixa concentració per aconseguir un triomf que les encoratja a seguir treballant.

El CB Lleida va
plir amb
aconseguir su
oritat
lluita la superi
física del Gavà

Tremp

57

CN Tàrrega

40

López (6), Piedrabuena (8), Tryndyak
(4), Marimon (2), Concabella (10) –inicial–,
Rebolleda (8), Armengol (2) i Bobet.
TERCERA CATALANA
Àrbitre: J. Mercadal.
Parcials: 7-8; 18-10; 13-8; 19-14.

El Cofopa Tremp va demostrar
la seva fortalesa com a local i
es va imposar per un resultat
clar (57-40) al CN Tàrrega en la
primera jornada de la segona
fase del campionat.

CB Balàfia AVV

Penya Fragatina

71

Royes, Mas (2), Gallardo (6), Fariña (6),
Reyes (2), Ríos (9), Bean, Foixench (8), Larroya (12), Gallinat (7), Lázaro (7) i Teixidó
(12).
INFANTIL (5)

La diferència fi
nal de
punts va situa
r l’equip
de Cappont en
el
lideratge del g
rup 2

Àrbitre: El Ghachaoui.
Parcials: 13-21; 4-21; 10-20; 15-9.

CARLES MIRANDA

La local Sallan, autora de 4 punts, amb la pilota.

El duel va començar amb
igualtat (7-8, primer quart).
Semblava que les de l’Urgell
podrien lluitar per la victòria,
però les del Jussà tenien encara una marxa més per posar.
Amb un joc efectiu i uns bons
percentatges en el tir exterior,
especialment des de la línia de
triples, el matx es va trencar
en favor de les locals, que es
van endur la resta de parcials
(18-10; 13-8; 19-14).
La jugadora que més punts
va anotar va ser Martín, del
Tremp, amb 23. Per la banda visitant va destacar Concabella,
amb 10.
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Helena (2), Nerea (10), Esther (1), Ana (4),
Clàudia P. (17), Clàudia E., Mariona, Marta (3) i Alba (5).

Les lleidatanes van
arribar al descans per
davant, després d’un
inici un xic trabat

Efectivitat i triples
d’un equip fort a casa
Castells (14), Codina, Contane (5),
Bomella (3), Rodríguez (10) –inicial–, Ribó (2), Ezquerra, Martín (23), Baró i Mora.

El Balàfia, lluny
del seu nivell

El líder Sedis, sense
problemes a Mataró
BOET Mataró

43

Lara (13), Duque (10), Morral (7), Acien
(4), Vila (2), Ferrer (4), Vallés (3) i Guillamat.

Sedis Bàsquet

65

A. Rebés (6), Cerqueda (23), M. Rebés
(14), Ritort, Porta (5), Isern (2), Viles (3),
Besolí (1), Orella, Sancho (2) i Flores (7).
JÚNIOR INTERTERRITORIAL (2)
Àrbitre: Tahere i Albarracín.
Parcials: 10-18; 17-19; 11-17; 5-11.

Còmoda victòria (43-65) del
Sedis Esquitx a la pista del
BOET Mataró, que li serveix per
arribar al derbi de l’última jornada de la primera volta davant del CB Lleida en primera
posició. Malgrat no fer el millor

dels partits, les urgellenques
el van resoldre des de l’atac.
En el tir exterior tampoc van
estar massa encertades, però
amb la resta va ser suficient
per portar en tot moment la
capdavantera en el marcador
(10-18) i anar ampliant de mica
en mica la diferència (17-10,
11-17), fins arribar a un últim
quart en què les locals es van
deixar anar (5-11). Cerqueda,
amb 23 punts, va ser la màxima anotadora del matx, seguida per la seva companya
d’equip M. Rebés, amb 14.
Tretzrna victòria de les lleidatanes en 14 partit disputats.

Les infantils del CB Balàfia AVV
van començar la segona fase
perdent a casa amb la Penya
Fragatina, en un partit fluix de
les lleidatanes, que van estar
lluny del seu nivell (42-71). El segon quart va ser dolent (4-21).

Estrena del nou
equip del Bellpuig
CB Bellpuig

18

Thaïs (8), Jèssica, Míriam (2), Helena, Raquel (4), Evelyn (2), Eva, Montse i Abril
(2).

BAC Agramunt

65

Feri (2), Repilado (4), Sangrà (6), Pop, Pellicer (24), Solane, Fernández (16), Rodríguez, Salvadó (6) i Solé (7).
INFANTIL (7)
Àrbitre: S. Hervàs.
Parcials: 4-12; 2-6; 2-10; 4-2 (descans);
0-13; 4-4; 0-16; 2-2 (final).

El nou infantil B del CB Bellpuig
es va estrenar en una competició federada el passat cap de
setmana. El debut, combinació
de nervis i il·lusió, va ser enfront
de l’Agramunt, que va guanyar.

