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El CB Lleida
inicia la segona
fase amb una
derrota (68-45)
Les del Segrià perden a
la pista del CB Calaf
Calaf
redacció
Primer partit de la segona fase
per a les noies del Júnior Roig. Així doncs, la falta de competició es
va notar en l’inici del partit on un
parcial de 19-4 ha estat molt dur de
portar durant la resta de l’enfrontament. Aquest primer quart va
finalitzar amb un marcador maquillat de 21-11. En el segon, les noies

bàsquet

del Júnior Roig van estar una mica
millor, però la falta d’encert ha estat, una altra càrrega pesada. Així
doncs s’arribava a la mitja part amb
un marcador de 22-39.
Però un bon tercer període on
les lleidatanes van començar a
pressionar i a treure la seva casta
com en els anterior partits, les va
tornar a posar en el partit, arribant
a l’últim període perdent de només

FOTO: Joan Pla / Les lleidatanes van plantar cara fins al darrer quart, on van encaixar un parcial de 19-8

10 punts però amb una dinàmica
ascendent. No obstant, en l’inici del
darrer període va arribar un parcial
de 4 faltes a favor per 10 en contra
i una antiesportiva més que dubtosa, va generar que les jugadores del

CB Lleida desapareguessin del partit i aquest acabés amb un marcador final de 68-45.
CB Calaf: Malet, Asnaqui (20),
Giménez (4), Prat (14), Asnaqui (2),
Martins (2), Mesa (4), Valdepeñas

Sènior Masculí

El Cep Térmens cau a la pista d’un
Torreforta molt superior (107-66)
Torreforta
redacció
El Torreforta va superar amb claredat el Cep Térmens en un partit on
els jugadors visitants van patir molt
en defensa, ja que van acabar encaixant un total de 107 punts. El
potencial ofensiu dels locals es va
imposar al joc dels visitants i el partit va quedar sentenciat a la mitja
part, ja que el Torreforta guanyava
per 51 a 27.
Tot i així, els jugadors de Térmens van millorar a la segona meitat però no van poder remuntar el
partit a domicili. Al final, 107-66
per al Torreforta, que va completar
un partit molt seriós i en cap moment es va relaxar. Menoyo, amb
28 punts, i Vilanova, amb 26, van
ser els jugadors més destacats.
Torreforta: Salavert, Fernández P.
2, Fernández R. 23, Poyato 19, Menoyo 28, Tost 11, Farnós 2, Del Castillo 7, Duro 14, Moya 1.
Cep Térmens: Baró, F Ricart 3, Casals 6, Martín 10, Reig 2, Sahtout 5,
Grau 7, Ferrer 7, Vilanova 26.
Parcials: 23-13, 28-14, 29-23, 2716.
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(6), Sarret (17), Fernández (1).
CB Lleida: Castillo (13), Espino (3),
Farran (4), Palau (2), Gibert (3), Rubio (8), Oró (2), Jové (4), Cuéllar,
Moreno (6).
Parcials: 21-11, 18-11, 10-15, 19-8.

sènior femení

Victòria del
CB Tremp en
la visita del
CN Tàrrega per
un resultat final
de 57-40
El CN Tàrrega va començar aquesta segona volta amb una derrota
davant el CB Tremp, equip que es
mostrà molt fort en el seu camp.
El primer quart es va acabar amb
un sol punt de diferencia favorable a les targarines, però les jugadores locals amb un joc més
efectiu i amb encert amb els tirs
de 6,25 van aconseguir distanciar-se en el marcador amb el pas
dels minuts i endur-se aquesta
primera victòria. El potencial de
les locals va ser clau per anotar
moltes cistelles a la segona part
del partit.
CB Tremp: N. Castells (14), A. Codina, N. Contane (5), M Bomella
(3), A. Ribó (2), V. Ezquerra, E.
Martin (23), A. Baró, N. Mora.
CN Tàrrega: C. Lopez (6), G. Piedrabuena (8), S. Tryndyak (4),
M. Marimon (2), M. Concabella
(10), G. Rebolleda (8), J. Armengol (2) i A. Bobet.
Parcials: 7-8, 18-10, 13-8, 19-14.

