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Bàsquet Femení

Sedis Esquitx
Anna Rebés (12), Cerqueda (19), Maria Rebés
(10), Ritort (1), Porta, Isern (2), Viles (2), Besolí
(10), Orella, Sánchez, Sancho (7) i Flores (2).
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JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Àrbitres: Gustà i Jiménez.
Parcials: 22-14, 15-10, 15-5 i 15-11.

Lima-Horta
Gomis (6), Mas (4), Agazzoni (4), Remola (5),
Saura (3), Llovich (14), Téllez, Marín i Oliván (4)..

Balàfia

Cofopa Tremp

TERCERA CATALANA
Àrbitre: Tecchia.
Parcials: 12-3, 9-7, 11-13 i 27-4.

Victòria clara del Balàfia sobre
el Tremp, en un partit que es va
decidir al darrer quart. Fins llavors el partit va estar força igualat (32-23), però a la recta final
les locals van sentenciar amb
un parcial de 27-4.

s van
Les lleidatane
rtit
dominar el pa
-Horta
contra el Lima
des de l’inici

Reus Ploms
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Romeu (2), Guelvenzu, Calba, Rubio (5),
Adserà (3), Magriñà (14), Mas (4), Guerrero, Medall (9), Quintana (12), Corkindele (18) i Cabré.

Aquagan Lleida
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Rossell (13), Hinojosa (7), Satorra (3), Feliu (13), Rosales (2), Ibáñez (7), Boladeres (5), Vallverdú (6) i Beltrán.
COPA CATALUNYA
Àrbitres: Gotsens i Tello.
Parcials: 17-12, 12-17, 17-9 i 21-18.

El CB Lleida no aconsegueix
donar un pas endavant en la
lluita per la permanència i va
encaixar una nova derrota,
aquest cop a la pista d’un Reus
Ploms que va saber trencar el

El Tàrrega
s’estrena
Rúbies-Abat

CN Tàrrega
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C. López (7), Piedrabuena (11), Cortadellas (3), Marimón (6), Concabella (19),
A. López (3), Armengol (5), Rebolleda (8) i
Bobet.
TERCERA CATALANA

Cerqueda va to
rnar
a ser determin
ant per
a l’equip urge
llenc
amb 19 punts

Àrbitre: Fontova.
Parcials: 11-21, 9-17, 14-9 i 8-15.

CYNTHIA SANS

Sílvia Besolí busca una companya per passar la pilota.

partit al moment precís. Durant
la primera meitat la igualtat va
ser la nota predominant, amb
els dos equips notablement
encertats a la cistella. El Lleida
va ser capaç de neutralitzar el
17-12 inicial del Reus Ploms i
al descans la igualtat era màxima (29-29). Però el tercer
quart va ser determinant per
al resultat final del partit. Les
reusenques van prémer l’accelerador i van deixar les lleidatanes enrere (46-38). Malgrat que les de roig ho van intentar, les locals es van mostrar molt consistents, aguantant sempre la diferència.
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Muntal (4), Rúbies (1), Colom (9), Garrofé
(5), Tella (2), Pujol (8), Hanneh (4) i Blanch
(9).

Al descans del
matx, el Sedis
ja manava per 13
punts de diferència

El Lleida no pot donar
la sorpresa a Reus
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Castells (7), Codina, Pero (2), Comenge,Admella (2), Esquerra, Martín (1), Rodríguez
(11), Esplà, Baró (4) i Mora.

VICTÒRIA CONTUNDENT
SOBRE EL LIMA-HORTA PER
SEGUIR AL CAPDAVANT
mostrar la seua condició de líder de la categoria després de
superar el Lima-Horta per 27
punts de diferència. Les de l’Alt
Urgell van manar des de l’inici
i van anar millorant en defensa a mesura que avançava el
partit. Després del primer quart
el marcador era de 22-14 i al
descans el Sedis ja manava per
13 punts (37-24). Les lleidatanes
encara van ajustar més la defensa, deixant el rival amb només 5 punts al tercer quart (5229). El darrer quart va ser un tràmit per a un Sedis que només
ha perdut un partit en tota la
temporada a Interterritorial.
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Dolors (3), Cristina (6), Glòria (11), Elena (9),
Gemma (6), Montse, Sara (12) i Júlia (12).

El líder
Sedis es
mostra ferm
La Seu d’Urgell. El Sedis va de-

Contundent triomf
del Balàfia

El Sedis reacciona a
temps amb el Barça
Sedis Efausa
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Cerqueda (10), Maria Rebés (3), Vives,
Guillén (13),Vilanova (2),Anna Rebés (2),
Colmenero (6), Vicente (6), Pérez (15) i
Ribes.

Barça Santfeliuenc
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Hurtado, Bassons (7), Blanco (2), Güell (2),
Clemente, Ortiz, Montero (13), Cascales (13) i Vilaseca (6).
SEGONA CATALANA
Àrbitre: Gustà.
Parcials: 9-18, 4-12, 17-10 i 27-4.

Triomf sofert del Sedis davant
del Barça malgrat la diferència
final, ja que les de l’Alt Urgell
van tenir dos cares ben diferenciades durant el partit. A
la primera meitat van mostrar

la seua pitjor versió de la temporada, sense intensitat ni actitud, deixant que el Barça arribés a manar 9-18 després del
primer quart i 13-30 al descans, resultat molt dolent davant del cuer de la categoria.
Les lleidatanes van sortir a
totes després del descans i
van aconseguir retallar diferències al tercer quart, tot i que
encara els quedava molta feina per endavant (30-40). Al
darrer quart només va existir
un equip sobre la pista, el Sedis, que va aconseguir capgirar el marcador i sumar un important triomf.

Primer triomf de la segona fase
per al CN Tàrrega, que es va imposar a la pista del Vallfogona
per 20 punts. Les visitants van
dominar al marcador durant tot
el partit i al descans ja guanyaven per 20-38.

El Lleida no pot
sumar a Terrassa
JET Terrassa
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Flores (21), Álvarez, Morino (15), Marroco (10), Martín (9), García (3), Garretas
(4), Vidal, Freixa (2), Padrós (2) i Ricart (9).

Lleida.net
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Plensa (12),Acosta, Rexach (9), Ferrer (10),
Planes (4), Farran (15), Aresté, Fernández
(6) i Tribó (8).
CADET PREFERENT
Àrbitre: Peguero i Aguilera.
Parcials: 20-16, 19-9, 12-17 i 24-22.

Derrota del CB Lleida a la pista
del JET, en un partit en el qual les
lleidatanes sempre van anar a
remolc. Les roges segueixen
amb només un triomf després
de quatre jornades i ara rebran
el GEiEG.

