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Infantil Femení

Triomf del CB Lleida davant el Balàfia en
la seva estrena a la segona fase (63-47)
Les locals aconsegueixen imposar-se en un bon partit
El CB Lleida infantil va
superar el CB Balàfia en
la segona jornada del
campionat. Les visitants van
mantenir la intensitat però
un parell de grans parcials
de les locals les van deixar
sense opcions de victòria.
Lleida
REDACCIÓ
Primer partit de la segona fase que
disputava l’infantil Roig contra el
Balàfia. A priori no es preveia un
partit excessivament complicat
però l’equip portava un mes sense
competició i aquest factor es va fer
notar durant els primers períodes.
En el primer temps les jugadores
locals van entrar adormides al partit, amb falta de tensió defensiva i
això va fer que les rivals anotessin
més fàcilment, provocant un primer resultat de 8 a 10 desfavorable.
El canvi de tendència es va produir en el tercer quart, quan el CB
Lleida, escarmentat pels dos primers temps, va donar el 100% en
defensa i va fer gran el camp, aprofitant els espais i les pilotes recuperades per sortir al contraatac i
anant sumant punts a favor. L’esforç les va recompensar amb un
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parcial de 17 a 0 en què les rivals
no van anotar en 5 minuts de joc.
El partit semblava desencallat
però les visitants no van deixar de
lluitar en cap moment, i tot just
abans de l’equador del partit van
realitzar un parcial de 0-9 que les
acostava en el marcador deixant
un resultat a la mitja part de 31-24
i un partit emocionant de cara a la
segona meitat.
En la represa les de Balàfia van
sortir més endollades però les locals vans saber reaccionar bé. El
sisè temps només va tenir un color, i és que el CB Lleida era superior. Només una cistella tot just
començar el parcial i un triple al
final van ser els punt encaixats. Els
dos últims temps van anar de més
a menys, doncs les locals és van
relaxar en defensa i l’encert no va
acompanyar. El marcador final va
ser de 63 a 47 a favor de les jugadores infantils del CB Lleida.
CB Lleida: Acosta, Barrabés, Teixidó, Lujano, Huguet, Gregori,
Anglada, Bitar, Monné, Espachs i
Puyuelo.
CB Balàfia: Pubill, Egea, Charles,
Alquézar, Pubill, Espin, Marco,
Monsó i Muñoz.
Parcials: 8-10, 2-2, 17-0, 4-12, 8-8,
12-5, 8-3, 4-7.
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Cadet Masculí

Infantil Masculí

El Pardinyes s’imposa en
la seva visita a la pista del
Sese per un ajustat 44-50

El Maristes
venç a casa
del Borges
Garrigues
El Maristes cadet es va imposar a
la pista del CB Borges Garrigues
per 33-56. Els visitants van estar
més encertats de cara a cistella i
van aconseguir el suficient avantatge de punts com per imposar-se al conjunt local. Als altres
partits del grup, el CB Torrefarrera va perdre en la visita del Morabanc Andorra (55-73) mentre
que el CB Pardinyes va superar el
CB Secà Sant Pere per un clar 7636. Després d’aquesta jornada,
Maristes i Andorra són els únics
que han guanyat els dos partits
disputats fins al moment.
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FOTO: Tony Alcántara / Els visitants van ser millors en l’aspecte ofensiu

L’Infantil Negre del Pardinyes sortia per primer cop aquest any de
Lleida per a jugar contra un rival
d’entitat com és el sempre temible Sese. Els visitants pagarien el
viatge i la mala actitud acabant la
primera part perdent per un ajustat marcador de 24-20.
A partir de la mitja part els lleidatans sortirien millor en defensa
i aconseguirien deixar a 2 punts
als barcelonins en el 5è període,
però els tornarien a deixar entrar
en el partit mantenint una renda
de 7 punts a favor dels visitants al
final del 7è.
Al final del partit els de Pardinyes aconseguirien treure una
victòria per 44-50 en un partit on

el millor va ser el resultat. S’ha
de millorar l’actitud si es vol seguir progressant cap als pròxims
partits. El bon joc demostrat a la
represa del partit va ser clau per
aconseguir la remuntada i un suficient avantatge de punts a favor
per sumar una nova victòria a la
lliga.
SESE: Del Rio (9), Casado (11),
Catedra (-),Costa (2), Cande (-),
Peralta (4), Jimenez (2), Romero
(2), Arevalo (2), Ropero (4), Ferrando (8).
CB Pardinyes: Garcia (16), Ariño
(-),Benavente (-), Sarrate, D; (6),
Casals (2), Mauri (4), Sarrate, P;
(11), Ibars (-),Varela (5), Sellart (6).
Parcials: 13-9, 9-11, 9-18, 13-12.

