SEGRE
DISSABTE 14 DE FEBRER DEL 2015

19

Bàsquet Femení

CB Lleida
Plensa (11), Acosta (3), Rexach (5), Ferrer (11),
Planes (2), Farran (5), Arete (5), Fernández (14) i
Tribó (15).

66

65

CADET PREFERENT (3)
Àrbitre: Delpino i Zhuo.
Parcials: 20-22; 20-14;
12-19; 14-10.

GEiEG
Hernández (8), Juanola, González (15), Comdom
(9), Bagaria (7), Trassera, Gregoris (2), Solé (2),
Espinosa (11) i Coma (11).

Grup Barna

CB Mollerussa

42

Llobera (12), Vendrell (6), Roca (4), Cortassa (2) i Ribolleda (9) –cinc inicial–, Duart
(2), Soro (7) i González.
TERCERA CATALANA (1)
Àrbitre: M. Rué.
Parcials: 10-6; 7-12; 10-9; 7-15.

Les sènior del CN Tàrrega va
encaixar davant del CB Mollerussa una nova derrota, la
tercera de la segona fase, en
un partit força disputat i que
les del Pla van decidir a l’últim
quart (34-42). Els dos primers

Àrbitre: O. López i M. Ruiz.
Parcials: 17-7; 11-14; 9-25; 16-21.

El CB Secà va caure (53-67) davant del Grup Barna a casa, en
un partit d’inici força disputat
(17-7; 11-4) i amb un tercer
quart de clar color visitant
(9-25). La superioritat física de
les rivals va ser determinant.

El CEP guanya i
es manté imbatut
CB Lleida

36

Castillo (13), Espiro (3), Farran, Pla (7),
Rúbio, Oro (2), Jové, Rufat, Peguera, Cuéllar i Moreno (4).

CEP Vallfogona

55

Balcells (11),Agelet (4), Martí (10), Pons, N.
Llobera, E. Llobera, J. Tella (7), E. Tella
(19), Babot (4), Giné i Pelegrí.
JÚNIOR (1)
Àrbitre: C. Berbesi.
Parcials: 4-20; 9-15; 11-10; 12-10.

AMADO FORROLLA

L’intent de cistella d’una jugadora del CB Lleida dins l’ampolla.

El Mollerussa, més
segur a l’últim quart
Cortadellas (2), López (1), Rebolleda (12),
Concabella (8) i Pujal (8) –cinc inicial–, Serra, Armengol (3) i Ampurdanés.

67

PRIMERA CATALANA

Lleida. Soferta victòria del CB

34

53

González, López, Manjio, Barahona (10),
Espinosa (8), Cuxal (10), Ensenyat, Arnau
(6), Vies (10), Anaut (13), Mas (10) i Merino.

L’ENCERT EN ELS TIRS LLIURES VA SER CLAU PER DERROTAR EL GEIEG

CN Tàrrega

CB Secà

Sementé (12), García (6),Asensio (14), Pastor, Vallés (3), Barrientos (2), Ladonell (2),
Massuet (11) i Aguilar.

El CB Lleida venç amb emoció
i s’allunya de la zona baixa
Lleida a casa davant d’un rival
directe, el GEiEG, que li permet
allunyar-se de la cua de la classificació (66-65). El partit va estar marcat per les alternances
en el joc.Unes i altres van intentar prendre les regnes del partit, però cap ho va aconseguir.
Quan les lleidatanes pressionaven en defensa (40-36, descans), les gironines responien
amb triples (52-55, final del tercer quart). El moment més crític que l’equip del Segrià va haver de superar es va produir a
l’últim quart, amb un parcial de
0-7 que distanciava el GEiEG
amb nou punts al davant. Però
les lleidatanes no es van enfonsar i va aconseguir culminar la
remuntada a tres segons del final, amb dos tirs lliures encistellats per Iris Tribó. La defensa va
fer la resta.

Davallada del Secà
al tercer quart

períodes van estar marcats
per les alternances en el joc i
en el marcador. El primer va
ser local (10-6), mentre que el
segon va ser visitant. De manera que es va arribar al descans amb un ajustat 17-18. El
partit es va tornar més igualat al tercer, encara que la iniciativa va estar en mans locals,
que van aconseguir empatar
el matx al final d’aquest temps
(27-27). Aleshores, l’equip que
millor va aconseguir mantenir
el cap fred i no caure en la precipitació va ser el que es va endur el triomf, el Mollerussa,
amb un parcial de 7-15.

Victòria clara d’un
Sedis pressionant
Sedis Bàsquet

74

L. García (14), Ribó (4), Ibáñez (18), Fité
(6), Ferreira (6), Vidal (10), Turu, S.
García (8), Aldosa (4) i Flix (4).

CB Balàfia AVV

23

Helena, Nerea (5), Ana (2), Clàudia P.
(2), Clàudia E. (1), Mariona (11), Marta,
Maria i Alba (2).
INFANTIL (5)
Àrbitre: A. Ugidos.
Parcials: 12-8; 26-4; 24-9; 12-2.

La intensitat defensiva del Sedis Fustes Grau va deixar sense capacitat de resposta el CB
Balàfia AVV i el resultat es va
tancar a la fi del setè període, a l’arribar a la màxima diferència de 50 punts (74-23).

Les del Segrià van anar de
més a menys. Els dos primers
quarts van ser bons (12-8),
però a poc a poc es van anar
desfent, en mig de la defensa pressionant de les rivals,
que va provocar moltes imprecisions i pèrdues de pilota.
Això va donar nombroses opcions d’atac a les de l’Alt Urgell, de manera que la diferència va anar augmentant gradualment (26-4; 24-9).
El Sedis va sumar així el tercer triomf consecutiu, mentre
que el Balàfia continua sense victòries, després de quatre partit disputats.

Quarta victòria del CEP Vallfogona, que es manté imbatut a la
segona fase. En aquesta ocasió
es va imposar a la pista del CB
Lleida gràcies a dos primers
quarts brillants (4-20; 9-15).

Primer triomf del
Sedis Bàsquet
Sedis Bàsquet

56

Fernández (4), Palomo (8), Lucas, Aguilar,
Ramon (16), García (20), Contreras (2),
Turu (6), Navarro, Gandara, Banyeres i
Argerich.

CB Cervera

31

Puig (2), Mata (2), Pallés (2), Montagut
(6), Sala (6), Pedròs (4), Morell, Coromina
(8), Graells (1) i Gutiérrez.
MINI (3)
Àrbitre: Ugido.
Parcials: 8-2; 4-1; 10-6; 6-5 (descans);
8-4; 6-4; 04; 14-3 (final).

El Sedis Caditours va sumar davant del CB Cervera la primera
victòria de la segona fase, gràcies a la intensitat defensiva (5631). Es pot destacar l’esforç dels
dos equips.

