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Bàsquet Femení

Lleida.net
Plesa (3), Acosta, Rexach (8), Ferrer (10), Planes
(1), Farran (2), Calles, Aresté, París, Fernàndez (8)
i Tribó (7).
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CADET PREFERENT
Àrbitre: Peguero i Ruiz.
Parcials: 16-18; 6-15; 6-14; 12-12.

Uni Girona
Garriga (6), Ribó (5), Ferreiro (16), Talasimov,
Martín, Juvanteny (10), González (1), Rius (4),
Ramos (9), No (4), Ndiaye i Cisse (4).

El CB Lleida, víctima dels nervis
davant d’un encertat Uni Girona

Ampli triomf
del Balaguer
Bonet Cars
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Ruiz (2), Prió, Salud (4), Velasco (14),
Gené, Borràs (22),Torres (13), Martínez (9),
Bonet, Martín, Jiménez i Sánchez.

Lleida.net
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Estaun (5), Macià (4), Chacón (6), Prim, Perpinyà (12), Peinado,Álvarez (2), Monné (8),
Gregori (2) i Anglada.
CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Martín.

LA PRESSIÓ DE LES VISITANTS VA ANUL·LAR EL JOC DE LES LOCALS

Parcials: 19-13, 17-9, 14-11 i 14-6.

Lleida. Les noies del CB Lleida

Contundent triomf del Balaguer
sobre el Lleida, en un partit que
les locals van dominar des del
principi. Al descans, les de la
Noguera manaven per 14 punts
de diferència (36-22) i les visitants no van tenir opció.

no van poder parar els peus a
l’Uni Girona, primer classificat
de la primera volta. El partit va
començar amb un intercanvi de
cistelles per part dels dos
equips, fins que les gironines
van aconseguir desmarcar-se
anotant dos triples consecutius.
Tot i això, el gran esforç realitzat
per les lleidatanes els va permetre finalitzar el període amb un
desavantatge mínim (16-18). Al
segon quart les visitants van incrementar la seua renda. Les gironines van augmentar la pressió provocant errades per part
de les lleidatanes, que van ser
víctimes del nerviosisme (2233). El tercer quart va tenir la
mateixa tònica que el segon. A
l’últim període, les locals van
aconseguir superar la pressió,
però ja no van ser a temps d’escurçar la distància (40-59).

Un Balàfia
molt superior
Balàfia

ACLE Guissona

Pallejà

39

Sedis Efausa

71

Cerqueda (16), Vives (4), Guillén (9), Vilanova (9), Pérez (11), Colmenero,Vicente (15), Garreta (3) i Porta (4).
SEGONA CATALANA
Àrbitre: Albi.
Parcials: 15-16; 17-33; 31-45; 39-71.

Nova victòria del Sedis Efausa,
que consolida el seu lideratge setmana a setmana, demostrant cada jornada que
manté el nivell competitiu i
l’ambició per millorar, amb
l’objectiu de conservar la pri-

24

Farré, Thiare (1), Ribó, Sisquella, Fernández (2), Stefkova, Fischer (4), Mercadé, Doloshytska (4), Solà (9).
CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Jiménez.
Parcials: 15-3, 20-6, 14-6 i 15-9.

CARLES MIRANDA

Ferrer condueix la pilota davant d’una jugadora de l’Uni Girona.

El Sedis consolida de
nou el seu lideratge
Gil, Enzinas (4), Luís (8), Clua (2), Moreno (9), Laparra, Fernández (2), Baldiu
(6), Rojano (8) i Marne.
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Egea, Salvia (5), Sanhano (9), Castro (21),
Pinyol (2), Isidro, Alonso (4), Vidal (9) i
Santiago (14).

mera plaça i el coixí de punts
que el separen del segon classificat. Les locals van aguantar
el ritme de les lleidatanes durant el primer període (15-16),
però no van poder contrarestar l’ofensiva de les visitants al
segon quart, arribant al descans amb un marcador de 17
a 33. Ja a la represa, el Pallejà
va endur-se un tercer parcial
força gris i una mica enrevessat, però les noies del Sedis
van tornar a prendre el control
del joc a l’últim període, per
tancar el partit amb un joc
molt efectiu i allargar la seua
ratxa de victòries fins a 16.

El Tàrrega guanya
contra un rival directe
Balaguer
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Sánchez (4), Altisent (6), Rubí (8), Mateu (4), Paniagua, Delsans (3), Trepat,
Villalón (4), Pelegrí i Bondia (7).

CN Tàrrega
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C. López (4), Piedrabuena (9), Rebolleda, Concabella (8), Pujal (4), Cortadellas (8), A. López, Armengol (3), Tryndyak i Marimón (3).
TERCERA CATALANA
Àrbitre: M. A. Soriano.
Parcials: 4-5; 10-8; 6-16; 16-10.

Treballada i ajustada victòria
de les jugadores del CN Tàrrega, que aquest cap de setmana s’enfrontaven al CB Balaguer a domicili. Els dos equips
van estar molt igualats durant

la primera part, amb les defenses tancades i contraatacs ràpids. Les pilotes perdudes i el
poc encert de cara a cistella
feien que s’arribés al descans
amb un marcador molt baix
(14-13). Ja al tercer període, les
targarines van aconseguir una
petita renda assegurant les
passades i augmentant l’efectivitat ofensiva. Les jugadores
locals van aconseguir retallar
la diferència durant l’últim
quart, però la seua ofensiva no
va ser suficient per evitar la
victòria de les visitants. Amb
aquest resultat, els dos equips
empaten a punts a la taula.

El Balàfia es va imposar a l’ACLE
Guissona en un partit completament dominat per les locals.
La gran defensa del Balàfia va
ser determinant per arribar al
descans amb un 35-9 que no va
donar opció a l’ACLE.

Un Tremp massa
irregular
Taxi TJ Tremp
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Soler (4), Expósito (2), Prats, Alegret (6),
Delgado (4), Abella (4), Ronquillo (2), Castells, Rodrigo i Ribera.

Vallfogona
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Bailén (6), Sánchez (6), Mateos, Espínola,
Vilanova, Gradinaru (18), Real i Larrègula
(2).
INFANTIL
Àrbitre: Alba.
Parcials: 0-8, 16-8, 2-8 i 4-8.

El Tremp va caure a la seua pista davant del Vallfogona, on va
estar massa irregular. El segon
quart li va servir per tornar a posar-se dins del partit (16-16),
però a la segona part les visitants van sentenciar.

