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Júnior Femení

El Maristes venç el Torà

Les blaves aconsegueixen la tercera victòria en
superar amb claredat el cuer de la lliga (55-27)
El CE Maristes Montserrat
es va imposar a casa en la
visita del CB Torà, cuer de la
lliga. Les locals van dominar
el partit en tot moment i
van aconseguir la tercera
victòria en aquesta segona
fase del campionat.
Torà
REDACCIÓ
El CE Maristes Montserrat va
aconseguir una important victòria a casa davant el CB Torà per
55-27. Les locals van rebre al cuer
de la categoria i van solventar el
duel amb un triomf merescut. El
partit va estar controlat en tot
moment per les blaves que, des
del primer quart, ja van agafar la
iniciativa en el marcador i poc a
poc van anar escapant-se i augmentant l’avantatge de punts.
D’aquesta manera, les noies del
Maristes van aconseguir la tercera victòria en aquesta segona fase
de campionat i, juntament amb
quatre derrotes, queda situat de
la cinquena posició. En canvi, el
CB Torà queda a la darrera plaça
amb set victòries consecutives.
El líder de la categoria continua
sent el Cep Vallfogona que ha
guanyat tots els partits jugats fins
al moment.
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Júnior Femení

El CB Lleida s’imposa a
casa davant un Fraga
sense opcions (104-15)
Nova victòria de les noies del
Júnior del CB LLeida aquest cop
davant el Fraga per un clar 104 a
15, en un partit sense més transcendència, que fou dominat de
principi a fi per les noies locals.
El partit va iniciar-se amb una
gran concentració de les jugadores de casa que tenien molt clar
el que havien de fer. Si a tot això
li sumem el gran encert que en
tot moment van tenir, obtenim
la diferència important del marcador. Així doncs, primer parcial
de 21-5 i que ja deixava entreveure que el partit seria tranquil. El segon va ser un calc del
primer quart arribant a la mitja

part amb un marcador de 44-7 i
que ja deixava el partit enllestit.
Només quedava veure si les noies de Fraga baixarien les mans i
si les noies del júnior roig es relaxarien donada la gran diferència. Per part de les lleidatanes,
res de relaxament.
Van sortir a totes, amb l’objectiu de treballar de cara a futurs partits aquells aspectes de
concentració, defensa i ritme
que en altres no havien funcionat. I així ho van fer; tal i com
ho demostren els seus parcials,
encara més elevats que els anteriors, les de roig es van imposar
sense donar opcions.
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El Pardinyes
perd 60-45
a la pista del
líder, el Peña
Fragatina
El Flor de Vimbodí Pardinyes
negre va perdre a la pista del
líder, la Peña Fragatina per 6045, en el setè partit de la segona fase. El partit començava
amb un Flor de Vimbodí Pardinyes amb una dolenta actitud
defensiva permeten accions
còmodes de llançaments dels
locals i per contra, en atac, l’encert a cistella era baix, en especial, la primera part. Tot i això,
feia que el partit arribés al descans amb un marcador en contra dels del Segrià de 38-18.
A la tornada dels vestidors,
l’equip visitant pujava el seu
nivell defensiu i provocava que
en els minuts inicials del tercer quart arribés a situar-se a
13 punts però, l’equip local reaccionava i tornava a situar la
diferència dels 20 punts, però,
el Flor de Vimbodí perdia de
18 punts en finalitzar el tercer quart (47-29). En el darrer
quart, el Flor de Vimbodí Pardinyes tornava a sortir millor que
el seu rival i tornava a aproximar-se fins als 14 punts de
diferència, però, un altre cop,
es produïa la reacció dels aragonesos, fins i tot, ampliava la
diferència fins als 23 punts. Un
parcial final del Flor de Vimbodí de 3-11 deixava el marcador
final de 60-45.

Júnior Masculí

El Força Lleida
venç i continua
segon a la lliga
interterritorial
Victòria treballada a la pista de
l’Igualada en un duel on els locals al primer quart van aprofitar
la fragilitat defensiva del Força
Lleida per fer 27 punts i acabar
amb 27-16 en el marcador al final
d’aquest període. A la represa, el
Força Lleida va sortir al quart sabent que remuntar el partit passava per defensar i ser més agressiu. El tercer quart també va ser
del Força Lleida, molt encertat de
tir exterior i correcte en defensa,
tot i encaixar alguna cistella fàcil.
L’últim quart va ser de tràmit pels
dos equips i el duel es va decidir a
favor dels lleidatans.
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