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El CB Lleida cau per la mínima
Les de vermell perden en la seva visita a la pista del
CB Bellpuig en un partit ple d’emoció (55-54)
El CB Lleida va caure
davant el Bellpuig en un
duel marcat per la igualtat
constant en tot moment.
Les locals es van fer fortes
als darrers instants i van
aconseguir un important
triomf davant unes
jugadores de roig molt
combatives.
Bellpuig
redacció
Molt bon partit el que es va poder veure en el partit disputat
diumenge al matí a la localitat del
Bellpuig. Les noies cadets del CB
Lleida tenien una nova oportunitat per a poder trencar aquesta
ratxa negativa de derrotes. Les
locals també buscaven la seva
oportunitat, així que es va poder
veure un partit disputat des dels
primers minuts, amb anades i
tornades, moltes faltes i molts
tirs lliures, i un final frenètic on
l’encert de les locals va decidir el
duel en favor seu.
Les noies visitants van començar
guanyant el partit en imposar-se
11-14 al primer període. Al segon
parcial, les locals van millorar però
no van poder retallar distàncies
en el marcador. Així que s’arribava
amb un ajustat 22-25 al descans.
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Les sensaciones de tots dos equips
no eren gaire bones, ja que els hi
costava molt anotar i en defensa
eren massa toves.
Al tercer quart, però, les noies
del Bellpuig van fer un pas endavant i van agafar la iniciativa al
període, posant-se a només dos
punts quan encara faltaven deu minuts per jugar-se. Les jugadores de
casa tenien el partit molt de cara
per aconseguir el triomf.
Al quart decisiu, les locals van
culminar la remuntada i es van emportar la victòria en un duel on van
saber patir tant en l’inici com al final, quan van haver de gestionar el
punt d’avantatge que tenien en el
marcador.
La falta de duresa defensiva i
les poques idees en atac contra la
zona van fer que, finalment, la balança es decantés cap a l’equip local patint així una nova derrota les
de Lleida.
CB Bellpuig: Cots (10), Escribà (2),
Mincuell (15), Cistero (10), Boldu,
Sarries (5), Pujol (1), Selles (6), Carabassá (5).
CB Lleida: Gregori (11), Chacón (7),
Perpiñán (8), Huguet, Estaun (7),
Álvarez, Prim, Monné (7), Macià
(5), Peinado (4).
Parcials: 11-14, 11-11, 17-16, 1613.
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El Sícoris s’emporta
un emocionant
derbi davant el
Cappont (58-52)

El Girona supera un fluix
Força Lleida en un partit que
es decideix a la primera part

El Sícoris Blanc va superar el
Cappont en un derbi molt intens
que es va decidir als darrers minuts en favor als locals per un
ajustat 58-52. El duel va estar
marcat per la igualat que hi va
haver en tot moment ja que tots
dos equips volien la victòria. Al
final, el Sícoris va fer servir la seva condició de líder de la lliga i va
emportar-se el triomf, el cinquè
de la segona fase de campionat,
amb el que es manté primer. El
Cappont, en canvi, només ha guanyat dos partits en el que va de
fase i, juntament amb les quatre
derrotes acumulades, se situa a la
sisena posició.

Partit entre el CEB Girona que ocupa la tercera posició i el Força Lleida que està en la sisena en la taula classificatòria del Campionat de
Catalunya de 1r any. Els Gironins
van aprofitar una mala sortida dels
visitants una mica adormits a l’inici per agafar una diferència important en el marcador de 20 punts al
minut 12 de partit. El partit va arribar al descans amb un avantatge
molt favorable per als locals, que
tenien el triomf gairebé assegurat.
Els lleidatans van despertar,
però era massa tard per lluitar
pel partit, i van aconseguir retallar mica en mica diferències. Però
una mínima relaxació als últims

FOTO: Tony Alcántara / Els locals van ser millors en els moments clau

5 minuts del partit va permetre a
l’equip local ampliar la diferència
fins als 31 punts finals. Al Força
Lleida cadet de primer any encara
li queda treball per arribar al nivell
dels equips de la zona alta de la
classificació però continua plantant
cara i no abaixa els braços fins als
darrers instants de partit.
CEB Girona: Diaz 5, Guardiola 17,
Oriol 0, Estrach 5, Martin 7,Colomer 4, Rovira 7, Callavé 18, Singathe 11, Perez 3, Huertas 4.
Força Lleida: Lopez 0, Codina 8,
Carrera 7, Jove 2, G. Solsona 4,
Puiggrós 4 , Escandil 1, Aliaga 13,
Gil 2, Sierra 10, Elvira 2.
Parcials: 22-10, 24-16, 20-19, 16-6.

