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Premini

El CB Lleida perd amb el Cervera
L’equip local planta cara fins als darrers instants però s’acaba
imposant el millor percentatge de tir dels visitants (30-49)
L’equip premini del CB Lleida
va caure a casa davant
el CB Cervera. Les forces
inicials de l’equip local van
anar minvant amb el pas
dels minuts mentre que
els visitants, molt intensos,
van aconseguir un parcial
de 0-14 al darrer quart per
sentenciar el duel.
Lleida
REDACCIÓ
Segon partit de lliga de les nenes.
Bon partit amb anotació molt repartida i molt joc col·lectiu. Mica
en mica milloren en tots els aspectes, aquesta setmana s’ha observat
força millora en defensa respecte
l’anterior.
L’equip local va començar el
partit guanyant amb claredat els
dos primers parcials. Però en canvi, les visitants van fer un pas endavant als següents períodes i van
capgirar el marcador. Un quart de
0-9 abans de marxar al descans va
posar per davant al CB Cervera. A la
represa, les visitants van mantenir
la intensitat i van aconseguir ampliar l’avantatge. Finalment, van sentenciar el partit al darrer quart amb
un parcial a favor de 0-14.
CB Lleida: Jiménez (6), Farré (5), Ribes (4), Gutiérrez (3), Begué, Begué
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(4), González, López (2), Caselles,
Esteve (2), Molina (4), Piqué.
CB Cervera: Pomés (9), Ortiz (4),
Pedrós (10), Farré (2), Kone (10),
Franch (10), amhaduch (6).
Parcials: 4-2, 9-4, 1-4, 0-9, 6-6, 4-2,
4-8, 0-14.
LES INFANTILS TAMBÉ PERDEN
Per altra banda, l’equip infantil també va perdre en el seu partit davant el Bellpuig (42-59). En
un primer quart desastrós es van
ajuntar diversos factors: en primer
lloc les locals vam sortir adormides
i les visitants amb molta més empenta, en segon lloc poc encert en
les transicions ofensives i en tercer
i últim defenses toves que permetien cistelles fàcils. Així doncs s’encaixava un parcial de 14-4 en finalitzar el període.
Al segon i tercer temps es va
ajustar el joc però no es reflectia
en el marcador. Les de la capital del
Segrià van fer un esforç per millorar
les defenses i en aquests dos períodes van aconseguir encaixar tan
sols 4 punts; l’anotació però només
fou de 8 punts. El quart període les
de l’Urgell van prémer l’accelerador i tot i que les locals van saber
mantenir el tipus es van veure superades en molts aspectes. Després d’un entretemps de reflexió

FOTO: Lídia Sabaté / El Cervera va començar fluix però va poder capgirar el marcador amb el pas dels minuts
les noies del CB Lleida van demostrar que tenien caràcter i que no
estaven disposades a tirar el partit.
En aquest 5è temps les locals
van saber gestionar els temps del
partit, i amb l’ajuda d’una bona
pressió van aconseguir remuntar

en el marcador. Durant els 5 minuts
que durà, es va mostrar el millor joc
per part de les locals durant tot el
partit, el lluminós marcava un ajustat 27 a 31. Com un miratge es difuminà aquesta embranzida, en part
pel bon joc de les visitants que aug-

Infantil Masculí
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Pallas (2), Ricart, Areste, Sanchez,
Peralta, Bobet, Albert, Puigfel (3).
Parcials: 27-7, 27-7, 14-4.
Per altra banda, l’Infantil Negre del Pardinyes jugava a la pista
de l’Escola IPSI i va perdre en un
duel molt emocionant (48-44). Els
locals sortirien molt forts però es
veurien superats pels del Segrià al
segon període, amb un parcial de
0-13 per a remuntar un petit desavantatge.
A partir d’aquest moment els locals decidirien fer un pas a davant i
aconseguir una renda de 5 punts al
descans. Tot i els esforços del Pardinyes, el partit no cauria cap al seu
cantó als últims instants d’infart.

Masculí

El Sícoris Club
perd a casa davant
un TGN molt
superior (38-87)

El CB Pardinyes tanca el
marcador davant el Maristes
al tercer parcial (68-18)
Tercer partit de la segona fase,
guanyat pel CB Pardinyes tancant
el marcador al minut 27. Partit
molt bo de l’equip local davant
d’un equip molt més petit. Degut a
aquesta superioritat física els nens
de Pardinyes van dominar el partit
des del començament, en el qual
van mostrar gran millora en defensa i en atac. En definitiva, partit fàcil pel CB Pardinyes que va portar la
iniciativa en tot moment i no es va
deixar sorprendre.
CB Pardinyes: Vilaseca, Pelegrina
(6), Teixido (2), Lopez (6), Cuellar
(1), Tamames (4), Balsells (4), Vera
(23), Alandete (18), Plaza (4).
CE Maristes: Paredes (8), Barroso,

mentaren la pressió i milloraren en
defensa, en part per la presa d’algunes decisions errònies per part
de les locals. Així doncs, el domini
dels següents temps seria de color
taronja, tot i que en cap moment es
va deixar de lluitar el partit.

FOTO: Lídia Sabaté / Els locals van ser superiors des del primer minut

El Sícoris va començar adormit
contra un TGN superior i amb ganes de victòria (38-87). Tot i així,
els locals van poder aixecar-se i
lluitar fins al final del partit evitant que els visitants acumulessin, per poc, una victòria superior als 50 punts.
Sícoris: Casanovas (6), Salcedo
(10), Manzano (3), Esquerda,
Pallarés, Usall (2), Masana (6),
Bellet (5), Moreno (6), Cullerés,
Pasamon, Ruiz.
TCG: Cancer (7), Mejias (4), Josa
(7), Tabuyo (10), Afan (12), Ruiz
(8), Riquelme (9), Berasategui
(13), Aresté (8), Corsellas (9).
Parcials: 3-24, 17-19, 11-24,
7-20.

