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El Maristes cedeix davant el Calaf
Les lleidatanes perden a la seva pista contra un equip
visitant que porta la iniciativa en tot moment (35-48)
El CE Maristes va perdre a
casa davant el Calaf, segon
classificat amb un ple de
victòries, per 35-48. Les
lleidatanes van estar ficades
al partit en tot moment
però la pobre anotació i
la baixa efectivitat en el
llançament va fer que el
marcador no canvies gaire
als darrers minuts de partit.
Lleida
Redacció
El CB Calaf es va imposar a la pista del CE Maristes Montserrat per
un resultat final de 35-48. Les lleidatanes van estar sempre molt a
prop en el marcador, amb opcions
i amb ganes de provar la remuntada als darrers minuts i aconseguir
la victòria. Però el bon joc de les
visitants al quart període i la poca
eficàcia anotadora (tots dos equips
van estar molt fluixos en els llançaments), va fer que les defenses
s’imposessin als atacs i el marcador
no es retallés gaire.
Tot i això, les noies del Maristes
en cap moment van tirar la tovallola i van plantar cara fins al final.
Després d’aquesta jornada, el Maristes es queda a la setena plaça
amb només un triomf en aquesta
segona fase i quatre partits per-
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duts. A la propera jornada, les lleidatanes visitaran la pista del BC
Morabanc Andorra, equip que es
troba a la quarta posició de la lliga
amb un balanç positiu de quatre
partits guanyats i un de perdut.
El CB Calaf, en canvi, suma el
cinquè triomf consecutiu i se situa
segon a la taula empatat amb el
Cep Vallfogona. En els altres partits
de la categoria, el Vallfogona va superar amb claredat el Peña Fragatina (112-29) i es manté a la primera
posició de la lliga amb un ple de victòries en aquesta segona fase, cinc
de cinc.
El CB Lleida Vermell, per la seva
part, va superar el Ceng a domicili
per 53-67 i aconsegueix pujar fins
la quarta plaça amb dues victòries i tres derrotes. Finalment, el CB
Torà va caure amb el Morabanc
Andorra per 36-45 en un duel on
les visitants van ser millors en tot
moment i aconsegueixen el quart
triomf de la segona fase del campionat júnior femení.
Els altres partits de la propera jornada seran els duels entre el
Peña Fragatina i el Ceng, entre el
CB Calaf i el Vallfogona (lluita per
la primera posició de la categoria ja
que tots dos equips sumen cinc victòries en aquesta segona fase) i el
CB Torà contra el CB Lleida Vermell.
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Júnior Femení

bàsquet

El CB Lleida pateix amb el
Ceng però pot remuntar al
darrer període (53-67)
Victòria del Júnior Roig del CB LLeida davant el Geng Artesa per un
marcador final de 53-67. El partit
va ser en tot moment molt igualat
tret del darrer quart on les noies
del CB Lleida es van posar les piles
i amb un gran parcial de 8-26 gràcies a una gran defensa van endur-se
el partit. El duel va començar amb
molta igualtat en el marcador. Les
noies locals amb moltes ganes van
posar un ritme alt de joc amb molts
contraatacs i una defensa forta i
agressiva, mentre que les noies del
CB Lleida van fer gala d’un gran encert ofensiu. A la mitja part es va
arribar amb un 30-31. A la represa,
les locals encara van endurir més

la seva defensa cosa que va treure una mica més a les noies del CB
Lleida del partit. El tercer període
es va acabar amb un resultat, tot i
això, ajustat: 45-41.
Però va ser en el descans entre
aquest tercer i el darrer quart quan
les noies del CB LLeida van desplegar el seu autèntic joc. Una gran
defensa, ràpids contraatacs i grans
transicions ofensives i un gran encert de cara a cistella en el van
donar lloc a un parcial de 8-26 en
aquest darrer quart i que donava
la victòria a les noies del CB LLeida.
Per tant, important triomf de les visitants que va saber patir i reaccionar al temps.
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El Força Lleida
torna a vèncer i
es manté líder de
la interterritorial

FOTO: CB Lleida / Les visitants van trencar el partit als últims minuts

El Força Lleida júnior va aconseguir una nova victòria a la lliga
interterritorial i manté el liderat
de la taula. Els de negre es van
imposar a la pista del Santpedor
per un 67-76 en un duel molt
emocionant on tots dos equips
van tenir opcions d’emportar-se
el triomf. Amb aquesta nova victòria, la divuitena de la temporada, el Força Lleida queda situat a
la primera posició empatat amb
el CB Cornellà, equip que va superar el Sícoris Club per un clar
50-76. A la propera jornada, els
lleidatans rebran el Montgat
mentre el Sícoris viatjarà a la pista del CB Ipsi.

