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Infantil Femení

El Seròs guanya a domicili
Les visitants s’imposen a casa del CB Balàfia, que
continua sense guanyar a la segona fase (24-41)
El CB Balàfia va perdre a
casa davant el Seròs en un
duel que enfrontava als dos
equips que es troben a la
part més baixa de la taula.
Els visitants van aconseguir
la primera victòria de la
segona fase del campionat.
Lleida
redacció
Primera victòria del Seròs a la segona fase del campionat infantil
femení després de superar el CB
Balàfia per 24-41. El cuer de la
taula va anar per darrere en tot
moment i la poca eficàcia i el poc
encert en el llançament de tir va
fer que el Balàfia no tingués cap
opció de donar-li la volta al partit
i remuntar. En canvi, el Seròs va
creure en que podria sumar el primer triomf de la segona fase i va
mantenir l’avantatge de punts en
tot moment. Per altra banda, el CB
Lleida va perdre a casa davant el CN
Tàrrega per un marcador semblant,
26-41. Després d’aquesta jornada,
el CN Tàrrega continua primera a la
taula amb un ple de victòries, quatre de quatre, seguit del Bellpuig i
del Sedis. El CB Lleida és quart, el
Peña Fragatina cinquè empatat
amb el Seròs i el CB Balàfia, que encara no ha guanyat, és el cuer.
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El Força Lleida
guanya el
Mollerussa i
es proclama
campió de la
lliga territorial

FOTO: Força Lleida / L’infantil,
campió de la lliga territorial
El Força Lleida es va proclamar
campió territorial de Lleida Nivell “A” en una final que sols va tenir un color des de l’inici. El partit
va començar amb certa igualtat
en els 3 primers minuts, però a
partir del minut 6 els locals van
aconseguir un parcial de 15-0
que tancava la primera part amb
un 26-5. Però el Mollerussa no va
baixar els braços i va retallar una
mica les distàncies.
Va ser en aquell moment en
el que els lleidatans van reaccionar i de nou tragueren la intensitat en el joc i aconseguiren un
molt bon parcial en els 5 minuts
següents disparant les avantatges en el descans del partit (4714).En la represa del joc els de
Lleida van voler tancar el partit i
així ho van fer amb un parcial de
20-3 que deixava el marcador final en 67-17.

FOTO: Lídia Sabaté / Les noies del Balàfia van patir la cinquena derrota a la lliga infantil
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El Frederic
Godàs es fa
amb la segona
victòria a la
lliga (72-40)

El CB Lleida
perd a casa
en la visita de
l’Hospilatet
El CB Lleida va caure a casa davant
l’Hospitalet per 43-59. Les locals,
que van començar amb força, van
anar perdent pistonada amb el pas
dels minuts. El partit es va trencar
a la segona meitat, quan van encaixar un parcial de 4-20.
CB Lleida: Balcells (6), Catelló (4),
Serrano (1), Capdevila, Calavia (6),
Gallardo (2), Pascual (2), Tarragó
(9), Vigata (9), Capdevila (3), Maldonado (1).
L’Hospitalet: Sanz (4), Rubio (5),
Fraile (5), Guillem (4), Garcia (3),
Ferrer (5), Cantero (6), Lamana
(12), Rueda (2), Bermejo (8), Alfaro (5).
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FOTO: CB Lleida / Les locals només van aguantar a la primera part

El Frederic Godàs es va imposar
en la visita del Pardinyes Mini
per un resultat final de 72-40. Els
locals van obrir ràpidament una
escletxa de punts en el marcador
i van anar augmentant l’avantatge amb el pas dels minuts.
Frederic Godàs: Arevalo (2), Sistere (5), Roca (11), Alonso(6), Tamarit(7), Huguet (3), Sanchez (2),
Ibarz (11), Pique (8), Gallart (2),
Mola (4), Puig (9).
Pardinyes: Dhiman(4), Gomez(3), Quintana(4), Vilaseca
(16), Perez(3), Dolcet (0), Escola
(2), Masip (2), Esteve (6).
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El CB Pardinyes
Groc supera el
Cappont amb
claredat (21-72)
El partit va estar molt desigualat des de el primer minut. Els
visitants, molt més físics, presentaven una forta defensa i
van aconseguir realitzar ràpids
contraatacs i anotar amb facilitat. Això va fer que els locals no
poguessin jugar a gust i van estar desconcentrats durant tot el
partit, errant cistelles fàcils i realitzant defenses molt fluixes. A
la mitja part els visitants guanyaven 16-48. A la represa els locals
mentalment perduts van perdre
moltes pilotes que es convertien en cistelles fàcils pels rivals,
va originar que al 8è període els
visitants tanquessin el marcador
amb un resultat final de 21-72.

