8
BÀSQUET

| DIVENDRES 20 DE MARÇ DE 2015
Cadet Masculí

El Força Lleida, molt superior

L’equip de negre fa un gran partit i venç a casa davant un
Cerdanyola que només planta cara al començament (75-30)
Els jugadors cadets del Força
Lleida es van imposar a casa
davant el Cerdanyola per un
clar resultat final. Els locals
van dominar en tot moment
i van aconseguir un nou
triomf a la seva categoria.
Lleida
REDACCIÓ
Partit sense molta història el que
es va poder veure a Barris nord
entre el Força Lleida i el Tanino
Cerdanyola. Els lleidatans van
sortir molt nerviosos i imprecisos a la pista. Els primers minuts
no van ser gens fàcils davant un
Cerdanyola que plantava cara i es
mantenia molt a prop en el marcador.
En canvi els visitants van sortir
molt més concentrats, sobretot a
nivell defensiu. Fins que al minut
12 havia un 16-15 al marcador.
Però un parcial de 19-0 abans de
la mitja part va trencar el partit.
Els de negre havien jugat molt
bé durant els primers 20 minuts
i van aconseguir un avantatge de
punts en el marcador que deixava
el partit gairebé sentenciat quan
encara quedava molt partit per
davant.
En la segona meitat la dinàmica va continuar igual amb un

equip visitant que tenia moltes
dificultats per superar la pressió
alta de l’equip local i que permetia moltes cistelles fàcils. Això va
permetre ampliar minut a minut
la diferència fins el resultat final
de 75-30.
El nivell dels lleidatans va continuar sent molt millor al dels visitants. Al tercer període, el resultat va ser de 22-9. Un gran encert
del Força Lleida contrastava amb
els problemes per anotar dels de
Cerdanyola degut, això si, a la intensitat defensiva dels de negre.
Al darrer quart, va ser on els
visitants van desaparèixer del tot
del partit. Només van fer 5 punts
mentre el lleidatans, relaxats, en
van fer 16 i van sentenciar el duel a casa davant la seva afició. El
Força Lleida B queda situat a la
sisena plaça de la categoria amb
catorze victòries i vuit derrotes
mentre el Cerdanyola, tretzè, només ha guanyat tres partits.
Força Lleida B: Lopez 0, Elvira 6,
Codina 13, Jove 2, Mata 2, Solsona 2, Puiggrós 11, Escandil 11, Aliaga 7, Sierra 9, Carrera 4, Gil 4..
Cerdanyola: Lopez 5, Chico 0,
Chorda 2, Palacio 0, Jimenez 6,
Puertas 4, Orenes 5, Lasus 4, Bartui 3.
Parcials: 15-9, 22-7, 22-9, 16-5.
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El Torregrossa es
fa amb el triomf
davant un rival
directe, el Sedis

El CB Lleida guanya el líder
Vallfogona i protagonitza la
sorpresa de la jornada

El Torregrossa cadet es va imposar a casa davant el Sedis Alfa per un ajustat 35-33. Els nois
del Segrià van jugar millor els
darrers instants de partit i van
poder fer-se amb el triomf en
un duel molt emocionant. Els
atacs van perdre davant les defenses i el resultat final va ser
molt escàs. Per altra banda, el
Mollerussa es manté líder del
grup en superar el Binéfar a la
seva pista per 52-56 mentre el
Cep Vallfogona, que va jugar un
partit molt dolent sobretot en
l’aspecte ofensiu, va caure a casa davant el CN Tàrrega, per un
clar 11-62.

En el partit disputat dissabte a la
tarda al pavelló de Cap pont, s’enfrontaven uns vells coneguts de la
categoria: les cadets del CB Lleida
i les del Cep Vallfogona, tots dos
equips en situacions ben diferents. Les del Segrià a la part baixa de la classificació i per contra,
les visitants líders de la categoria.
Però ja se sap que en un partit de
bàsquet tot pot passar i així ha
estat.
Les locals van jugar un partit
molt seriós amb les coses molt
clares i amb una gran ajuda de
les infantils convocades, ja que
l’equip pateix baixes. Així, fent un
gran joc en tots els parcials, les

noies del CB Lleida cadet van protagonitzar la sorpresa de la jornada en derrotar al líder, el Cep Vallfogona, que només va ser capaç
d’anar per davant al marcador al
final del primer període. A partir d’aquest moment, les del Segrià van agafar la iniciativa i amb
un gran parcial van escapar-se al
marcador.
CB Lleida: Castelló (7), Serrano
(10), Chacón (10), Vigatà (12),
Estaun, Álvarez (2), Anglada (2),
González, Peinado (3).
Cep Vallfogona: Pascual (4), Castells (14), Torné, Llobera (18), Ripoll, Manneh (3), Real (3), Casals.
Parcials: 11-13, 17-4, 6-8, 12-18.
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