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El Godàs suma
el primer triomf
de la segona
fase en vèncer
el CB Balaguer
El Frederic Godàs va aconseguir
el primer triomf de la segona fase en superar el CB Balaguer per
un ajustat 58-51. Els locals van
aconseguir un petit avantatge
de punts a favor en els darrers
minuts que no van desaprofitar
i, després de demostrar un gran
nivell defensiu a les últimes jugades, van emportar-se la victòria a
casa. Els joves jugadors del Frederic Godàs són quarts a la classificació empatats amb el Tremp
i el CB Alpicat. El Balaguer, per la
seva part, és setè a la lliga amb
tres derrotes. El Mollerussa continua primer però empatat amb
un ple de victòries amb el CN Tàrrega i el Sedis Quiosc.

El Pardinyes groc
s’imposa en la
seva visita al
Balaguer (51-58)
Nova victòria del CB Pardinyes
groc a la lliga, aquest cop a la
pista del CB Balaguer per 51-58.
Els del Segrià, que són tercers
a la classificació amb un ple de
victòries, van superar un rival
directe, ja que els de la Noguera estan a la segona plaça i ara ja
no disposa d’avantatge de victòries. Per altra banda, l’Asesoria
América Binéfar, que va vèncer
el Cappont preinfantil, és el líder
de la categoria, amb dos partits
guanyats i només un de perdut
en el que va de segona fase.

Ajustada victòria
del CB Lleida a
casa del Penya
Fragatina (41-43)
El CB Lleida vermell es va imposar a la pista del Penya Fragatina
per 41-43. Les jugadores visitants van saber gestionar el petit
avantatge de punts a favor que
tenien en els darrers minuts de
partit per aconseguir el triomf
a domicili i van sumar la segona
victòria a la segona fase. Va ser
un gran partit, amb poca anotació, però amb molt bones defenses per part dels dos equips, que
van tenir opcions d’emportar-se
el triomf als darrers minuts de
joc. En canvi, el Penya Fragatina
va perdre el segon partit de la lliga i se situa a la cinquena plaça
de la lliga.
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Cadet Masculí

El Pardinyes
supera
l’Andorra per
un 53-57
Els jugadors cadets del CB Pardinyes es van imposar a la pista del
Morabanc Andorra B per un resultat ajustat de 53-57, en un partit
molt emocionant i que no es va
decidir fins als darrers instants. Des
d’un principi, la gran igualtat entre
els dos conjunts quedava reflectida
ja que cadascuna de les accions de
joc era molt disputada. Passat els
primers 10 minuts el marcador era
de 13-12.
Al segon quart, les defenses i la
manca d’encert no deixaven que
cap equip agafés les rendes del
partit i novament s’arriba al descans amb el marcador molt ajustat, 22-23. A la represa, el matx es
mantenia igualat fins que a l’inici del darrer període l’equip local
aconseguia obrir una escletxa en el
marcador de 8 punts que donava
certa comoditat als locals a l’hora
de disputar els darrers minuts de
partit. Lluny de decaure, els jugadors visitants es van aplicar en defensa i de mica en mica van tornar
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a ajustar el marcador. Finalment
els darrers minuts van ser d’infart
però un seguit de bones accions
tant defensives com ofensives van
permetre que la balança es decantes a favor del CB Pardinyes. Morabanc Andorra B: Garcia (10), Lopez
(-), Lacopia (-), Lacaste (5), Dorado

Mini Femení

El Sedis cau a casa del líder
de la lliga, el CB Àguiles
El Sedis Caditours de la categoria
mini femení va caure a la pista del
CB Àguiles per un 64-45. Les visitants van plantar cara al líder del
grup en tot moment i el partit no
va estar sentenciat fins als darrers
parcials. Tot i l’avantatge gran de
punts que reflexa el marcador final, les jugadores de la Seu d’Urgell
van plantar cara a tots els períodes
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però poc a poc, s’anaven allunyant
al marcador.
El CB Àguiles porta tres victòries en
tres partits jugats i continua com
a equip invicte a la segona fase. El
Sedis Caditours, en canvi, només
ha jugat un partit fins el moment i
ocupa la darrera posició de la categoria, però té dos partits pendents
per disputar.

Mini Masculí

(-), tarruell (-), Diez (-), Badana (10),
Capdevila (2), Valerio (12), Peral (8),
Murillo (5).
CB Pardinyes: Guallar (8), Figuerola(2), Morell (5), Benitez R (3), Larrull (13), Padilla (2), Martin (7), Fons
(7), Bernaus (10).
Parcials: 13-12, 9-11, 19-15, 12-19.
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Per altra banda, els jugadors infantils del Pardinyes Groc van guanyar a la pista del CB Balaguer per
51-58 Els del Segrià porten dos victòries consecutives mentre que els
de la Noguera van encaixar la primera derrota de la segona fase del
campionat.

Infantil

El Maristes planta cara però
no pot amb el potencial
ofensiu del Bellpuig (35-71)
Còmode triomf del Papers Bellpuig davant el Preinfantil del CE
Maristes Montserrat. Els visitants
van mantenir una gran intensitat
en tot moment i es van desfer dels
jugadors locals amb certa facilitat.
Tot i això, els joves jugadors del
Maristes, que son d’una edat inferior, van plantar cara en un partit
d’una categoria que no és la seva.
El bon rendiment dels locals va fer

que el partit no quedés sentenciat fins als darrers parcials, ja que
l’avantatge de punts era massa
gran com per provar una remuntada. Al final, 35-71 pels visitants.
El Bellpuig, d’aquesta manera, va
aconseguir la primera victòria de
la segona fase mentre el Maristes,
cuer, continua creixent i agafant
experiència amb el pas dels partits.

El Força Lleida guanya i se
situa segon a la classificació
El Força Lleida B va superar el Belllloc per un clar avantatge de 30
punts a favor, 69-39. Els jugadors
locals van mantenir la bona intensitat en el seu joc i van imposar-se als
visitants, que van anar perdent pistonada amb el pas dels minuts. Els
joves jugadors del Força Lleida van
poder sumar el segon triomf de la
segona fase del campionat mini
masculí i se situen segons a la classificació, just per sobre del Penya

Fragatina, que té un partit pendent
i porta les mateixes victòries que
els del Segrià. En canvi, el Bell-lloc
ha perdut els dos enfrontaments
que ha disputat. El Bellpuig, per la
seva part, és el líder de la categoria
amb tres victòries en tres partits jugats fins al moment. Els primers del
grup van superar amb comoditat el
BAC Agramunt (24-74) en un partit amb molt poca historia degut al
potencial dels jugadors visitants.
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