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Júnior Masculí

Nova victòria del Força Lleida

Els de negre s’imposen a la pista de l’Occident Manresa i
continuen primers a la categoria interterritorial (58-83)
Els júniors del Força
Lleida van aconseguir un
important triomf a domicili
a la pista del Manresa
que li permet seguir com
a líder de la categoria
interterritorial.
Manresa
REDACCIÓ
Bon partit del Júnior Interterritorial
del Força Lleida en una pista complicada com el Vell Congost (5883). El Manresa es va veure sempre per sota en el marcador amb
un parcial inicial de 0-5, que poc a
poc quart darrera quart es va anar
ampliant fins a la diferència final de
25 punts.
El Força Lleida va quallar un bon
partit en defensa i atac, sense permetre segones opcions i amb una
molt bona circulació de pilota que
va permetre treure avantatges i
aconseguir bones situacions de cara a cistella.
El Manresa va reaccionar un
parell de vegades durant el partit,
tot i així no va ser suficient per sentir-se còmode davant d’un Força
Lleida superior que va jugar un partit molt seriós i amb tots els jugadors sumant i aportant per a poder
aconseguir un triomf a domicili que
permet a l’equip lleidatà continuar
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13-35. En la represa les noies locals
van sortir més centrades i decidides a canviar la imatge que estaven
mostrant i van apretar en defensa i
van millorar el seu ritme de joc. Això va fer que també millorés el seu
percentatge en el tir i es van endur
els dos darrers parcials per un 1110 i un 12-10.
Així doncs, tot i la diferència
del marcador el partit va estar
lluitat fins al final per part de tots
dos equips, un que buscava lluitar
i retallar la distància fins al darrer
segon i l’altre augmentar-la i no escatimava en donar descans a les jugadores importants, conscients de
l’average.
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El Sedis completa
un gran partit i
s’imposa a la pista
del Caldes (36-71)

El CB Lleida cau davant un
Cep Vallfogona que porta la
iniciativa en tot moment
Derrota del Júnior Roig del CB LLeida contra el líder invicte de la categoria el Vallfogona, on el partit es
va decidir ja en el primer quart.
Les noies locals van sortir amb por
al rival que tenien davant i molts
nervis, això va fer que el seu joc tot
i ser bo, no s’acabés de concretar
de cara cistella. Però sobretot una
mala defensa les va condemnar per
la resta del partit, ja que van rebre
un parcial de 4-20.
El segon quart ja es va ajustar
més, però tot i això el ritme de joc
era encara clarament del Vallfogona, que es van endur el segon
quart també i arribava a la mitja
part amb un marcador favorable de

a la primera posició de la categoria.
Manresa: Hernangomez (6), Camacho (6), Rodriguez (9), Comas
(4), Roqueta (8), Pons (8), Font (7),
Lopez (2), Ayala (2), Segura (2),
Mas (3).
Força Lleida: Estorach (6), Reñé (2),
Rué (4), Prous (3), Sumalla (1), Pla
(3), Aresté (4), Gimeno, Aventin (6),
Garrabé (18), Alins (18) , Vinós (18).
Parcials: 12-19, 17-18, 14-20, 1526.
Per altra banda, el cadet interterritorial va guanyar per la mínima
a la pista del Cabrera (66-67). El
partit va començar amb els locals
marcant el ritme. En canvi, el Força
Lleida li costava molt anotar cistelles. En el tercer quart els jugadors
lleidatans van perdre els papers
dominats per l’ansietat en ficar-se
per davant al marcador i per moments el partit semblava decidit, ja
que els del maresme continuaven
amb un encert molt gran.
Però el Força Lleida va perseverar i va seguir lluitant, va augmentar el seu encert de cara a cistella
i els locals van baixar el seu rendiment. Això va permetre un final a
cara o creu, en el qual els visitants
van estar molt encertats i van aconseguir ficar-se per davant a falta de
4 segons i emportar-se la victòria
cap a Lleida.
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El Sedis Esquitx va endur-se la
victòria per 36-71 a la pista del
CN Caldes. Com era d’esperar,
l’inici va ser complicat i l’equip
local va portar la iniciativa. Però
el Sedis va anar de menys a més
i poc a poc va començar a trobar
el to defensiu i el camí de la cistella. Un inici demolidor després
del descans va sentenciar el partit a favor de les urgellenques,
que van jugar els millors minuts
en el 3er període, aconseguint
un parcial de 9-27 que els va permetre afrontar el tram final de
partit amb tranquil·litat. Gran
esforç de totes les jugadores que
tot i les dificultats van fer un molt
bon partit.

