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Júnior Femení

El CB Lleida venç el Maristes

Les jugadores visitants van anar a més amb el pas dels minuts
i van aconseguir la victòria per un resultat final de 36-70
El CB Lleida va aconseguir el
primer triomf de la segona
fase del campionat a la pista
del CE Maristes per 36-70.
Les jugadores visitants
van dominar el duel en tot
moment i van ser justes
vencedores.
Lleida
redacció
Primera victòria per part de les
noies del Júnior roig del CB Lleida
que van dominar de principi a fi tal
i com ho demostren tots els quarts,
així com el marcador final del partit, 36-70.
El matx va començar amb molts
nervis per part de tots dos equips,
i tot i el clar domini de joc que les
noies del CB Lleida demostraven a
la pista, la manca d’encert de cara
a cistella no reflectia la superioritat
que havia. Però, lluny de posar-se
nervioses, les locals van posar-se a
la feina i, gràcies a la seva defensa i
als seus contraatacs, van anar a poc
a poc entrant en el partit, adquirint
el ritme de joc que els agrada i,
així, van anar distanciant-se en el
marcador, arribant 16-32 a la mitja part.
A la represa del joc, les noies de
Maristes es van plantar en zona i
van endurir el seu joc amb moltes
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faltes, però les noies del Júnior roig
del CB Lleida, van continuar amb el
seu bon treball i ni la zona ni res van
aconseguir treure-les del partit.
Van continuar defensant, corrent
al contraatac i quan tocava atacaven la zona amb les idees clares i
només la manca d’encert en el tir
exterior impedia encara una diferència més àmplia en el marcador.
Tot i això un altre parcial demoledor de 10-21 en el tercer quart
ja donava per tancat el partit. En
el darrer quart la tònica va seguir
sent la mateixa, i a poc a poc el
partit s’anava endurint, cosa que
va fer que el darrer parcial fos més
igualat, també gràcies a una normal relaxació de l’equip que anava
per davant àmpliament en el marcador.
Així doncs, partit clarament dominat de principi a fi per les noies
del Júnior roig del CB Lleida i que
no van donar cap opció a les noies
del Maristes.
CE Maristes: Lladonosa (5), Ortiz, Rubianes (6), Siuraneta, Jove
(2), Ruiz (3), Jaca (12), Guillen (2),
Cayuela (7), Alfranca, Campi.
CB Lleida: Castillo (20), Espino, Farran (9), Pla (2), Gibert (7), Rubio
(9), Oró (4), Jové (2), Cuéllar, Moreno (18).
Parcials: 7-9, 9-23, 10-21, 10-17.

FOTO: Núria García / Les visitants van emportar-se el triomf després d’un gran partit

Júnior Interterritorial Masculí

El Força Lleida aconsegueix un triomf
molt treballat a la Seu d’Urgell davant
el Sedis per un resultat de 68-73
Victòria del Júnior A del Força Lleida a un pista complicada com és la
del Sedis. Els jugadors visitants es
van veure sorpresos per l’espenta i
l’encert d’un Sedis molt competitiu
i es va veure amb un 22 – 13 que va
poder arreglar en un últim minut
de quart amb un parcial de 0 – 6.
Tot i això el partit no va canviar
i el Sedis es va ficar al segon quart
fins a 11 punts per sobre en el marcador, amb una defensa molt intensa i mantenint l’encert del primer quart, els jugadors locals ho
feien pràcticament tot bé. El partit
va marxar al descans amb un 39 a
32 a favor dels locals, que havien
deixat millors sensacions a la pista

després de remuntar el bon parcial
inicial dels del Segrià.
Al tercer quart el Força Lleida
i es va refer, poc a poc va aconseguir capgirar el marcador que havia
tingut advers durant 25 minuts i el
quart va acabar 49 – 51 a favor del
Força Lleida. Encara quedaven deu
minuts per davant i els jugadors del
Sedis no volien deixar-se els punts
a casa davant l’afició en un partit
que, minuts abans, havien aconseguit remuntar.
A l’últim quart el Força Lleida
va estar més encertat que a la resta del partit, tot i així seguia concedint cistelles fàcils. El Sedis, per
la seva banda, també seguia molt

encertat i es va entrar en els últims
dos minuts amb el duel empatat a
65 punts. El Força Lleida però, va
jugar amb intel·ligència els últims
dos minuts i va aconseguir algunes
cistelles que, juntament amb les
bones defenses practicades, els hi
va donar la victòria a domicili.
Sedis: Fernàndez (15), Garcia (2),
Ibáñez (2), Serrato (13), Ausas (11),
Lluch, Ribera , Ribes (2), Miret (16),
Moliné(4)
Força Lleida: Estorach (2), Reñé
(2), Rué (2), Prous (2), Sumalla, Pla
(27), Aresté, Gimeno, Garrabé (14),
Alins (5), Vinós (12), Aventín (6).
Parcials: 22-19, 17-13, 10-19, 1922.
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