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Bàsquet Femení

Andorra
Márquez, Martín (13), Ayach, Bueno (8), París,
Vidal (17), Solana (3), Palou (3), Julián (6),
Magrinyà (2), Comellas (2) i Bardají.

54

50

JÚNIOR NIVELL A
Àrbitre: Mercadal.
Parcials: 10-17, 19-11, 7-9 i 18-13.

CB Lleida
Castillo (18), Espino, Pla (6), Gibert (7), Rubio (2),
Oró (2), Jové (4) i Moreno (11).

Pigot Vallfogona

Torà

Derrota del cadet
El Lleida.Net de Preferent va
caure a casa davant del potent
Sant Adrià (28-70). Les vermelles són ara cinquenes a la taula de la segona fase.

JÚNIOR NIVELL A
Àrbitre: Fontova.
Parcials: 27-4, 18-7, 20-6 i 16-8.

El Vallfogona es va imposar per
81-25 al Torà en un matx dominat des de l’inici per les locals
amb un 27-4. A poc a poc les locals van anar pujant el ritme fins
acabar superant les seves rivals
per 56 punts de marge.
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Mollerussa

45

Duart,Vendrell (9), Soro (4), González, Caba, Roca (5), Ribalta (10), Cortassa (2), Ribolleda (12) i Sandiumenge (3).

Balàfia

54

Dolors (2), Nerea, Glòria (18), Èlia, Gemma
(27), Sara, Laia (2) i Julia (5).
TERCERA CATEGORIA
Àrbitre: Tecchia.
Parcials: 13-9, 6-12, 17-13 i 9-20.

Segona victòria del Balàfia en
aquesta segona fase després
d’imposar-se a la pista del Mollerussa, gràcies a un darrer
quart pràcticament perfecte.
El partit va estar força igualat i
no es va decidir fins aquest
darrer parcial. Les del Pla van

Sense opcions a la
pista de l’Almeda
Almeda

CB Lleida

12

Balcells (2), Castelló, Serrano (2), J. Capdevila (2), Calavia, Gallardo (3),Tarragó,Vigatà (2), M. Capdevila i Maldonado (1).
INFANTIL NIVELL A

La falta de rota
cions
va ser una de
les claus
de la derrota d
el
Lleida al Princ
ipat

Àrbitre: Frías i De Arostegui.
Parcials: 21-8, 26-3 i 17-1.

LLEONARD DELSHAMS

L’equip cadet va caure davant del Sant Adrià.

començar manant, sempre
amb una bona defensa, que
els hi va permetre arribar al
final del primer quart amb un
13-9. Poc a poc les noies de
Balàfia van anar reaccionant
i abans del descans ja van donar la volta al marcador amb
el 19-21. El Mollerussa no va
donar el seu braç a tòrcer en
cap moment i va mantenir la
intensitat i va tornar a ficarse per endavant al final del tercer quart (36-34). Però el Balàfia va acabar imposant la seva
millor defensa, anul·lant perfectament al Mollerussa i sumant un nou triomf.

64

Picazo (2), Cavallé (5), Almasque (8), Ayuso (13), Lara (2), Ferran (7), García (2), Caballero (4), Santiago (8), Nieto (5) i Vílchez (8).

L’Andorra va ajustar
sistemes per arribar
al descans un punt
per davant

El darrer quart dóna
el triomf al Balàfia

25

Roselló (11), Woodgate, Cleries (5), Rosell
(2), B. Prats (4), Creus, J. Prats (3) i Pubill.

EL CB LLEIDA VA ESTAR
A PUNT DE SUMAR A LA
PISTA DE L’ANDORRA
tar a punt de sumar a la pista de
l’Andorra, però un final ajustat i
l’escassa rotació va decidir el
matx per l’equip del Principat.
Malgrat el bon inici de les vermelles (10-17), l’equip va patir
de molt poc encert de cara a
cistella i al descans el marcador
era de 29-28. La igualtat va ser
la tònica fins al final i l’Andorra
va estar més encertat.

81

Balcells (18),Agelet, Martí (7), Pons (5), Llobera (4), J. Tella (11), E. Tella (17), Babot
(8), Giné (3) i Pelegrí (8).

Derrota
ajustada
al Principat
Andorra la Vella. El Lleida va es-

El Vallfogona es
mostra superior

El CB Lleida va anar
de més a menys
Draft Gramenet

75

E. González, López, Ramos (4), Carrillo
(10), Villalba (14), González (4), Cuadras
(17), Casas (10), Timoner (5), C. González, Lara (2) i Berrocal.

Calles Advocats

59

Barrull (5), Acosta (17), Barceló (6),
Rodríguez (11), Osset (8), Aresté (4),
Rovira, Sanfeliu (4), Rufat (2) i Peguera
(2).
CADET INTERTERRITORIAL
Àrbitre: Teixidó.
Parcials: 26-30, 10-10, 17-5 i 22-14.

Bon partit del Lleida a la pista
del Draft, tot i que les vermelles van anar clarament de
més a menys i van acabar sumant la segona derrota a la segona fase. El matx va comen-

çar molt bé per les lleidatanes,
agafant 10 punts de marge,
però les barcelonines van reaccionar abans del final del primer quart amb el 26-30. Tot i
així, les lleidatanes van seguir
concentrades i arribaven al
descans amb un 36-40.
La forta defensa del Gramenet va ser la clau per aconseguir el domini del joc, fet que
es va plasmar amb un parcial
de 17-5 (53-45). Al darrer quart,
el Lleida va intentar tornar-se
a posar dins del partit, però no
li va ser possible i va acabar
caient per 16 punts de diferència.

El CB Lleida no va tenir opcions
a la pista del potent Almeda,
que va acabar tancant el marcador al tercer quart. Des de
l’inici les barcelonines es van
mostrar molt superiors, marxant
al descans amb un 47-11.

Ajustat triomf per
a l’Agramunt
Agramunt

45

Ferri, Solanes (2), Repiladó, Sangrà (3), Pop
(5), Pellicer (12), Fernández (4), Rodríguez (3), Salvadó i Solé (14).

Vallfogona

43

Bailén (6), Sánchez (13), Mateos (2), Espínola, Gradinaru (16), Real i Larrègula (7).
INFANTIL
Àrbitre: Caelles.
Parcials: 8-18, 12-9, 14-12 i 13-10.

Duel emocionant entre Agramunt i Vallfogona que es va decidir per només dos punts. Les
locals es van acabar imposant
davant d’unes jugadores preinfantils que no els van posar les
coses gens fàcils.

