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Júnior Femení

EL CB Lleida supera el Calaf i suma la
cinquena victòria consecutiva (57-50)
Lleida
REDACCIÓ

Nova victòria del Júnior Roig del
CB Lleida i ja van 5 de consecutives, aquest cop davant el Calaf.
El partit va ser molt igualat en tot
moment i sempre que un equip
aconseguia una renda de distància en el marcador, l’altre equip
ràpidament la contrarestava, fet
que va provocar que el partit fos
emocionant fins als darrers instants.
Així doncs el partit s’inicià amb
molts nervis per part de tots dos
equips, però fou el Calaf qui va sortir més ficat al partit i a poc a poc
anava endurint el seu joc i distanciant-se en el marcador, fins arribar
al final del primer quart amb un resultat a favor de les visitants: 6-15.
Tot semblava indicar que el
partit es començava a trencar de
banda visitant però un gran segon quart de les noies del CB Lleida que van entrar al partit a poc
a poc a base d’una gran defensa a
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FOTO: Lídia Sabaté / Les locals van millorar a la segona part però no van poder remuntar

Júnior Femení

El CE Maristes no pot a la
pista d’un Vallfogona molt
encertat en atac (88-22)
El Vallfogona no va donar opcions
al Maristes en un duel on les locals, que al primer parcial ja van
agafar un avantatge de 19 punts
a favor, van controlar en tot moment. Amb el pas dels minuts, el
resultat s’anava ampliant i les visitants anaven baixant els braços
perquè veien que no tenien opcions de capgirar el marcador davant un Vallfogona massa efectiu

en atac. Al final, victòria local per
un clar 88-22.
Cep Vallfogona: Balcells (10),
Agelet (1), Martí (24), Llobera (2),
J Tella (21), E Tella (23), Babot (4),
Giné (3), Pelegrí.
CE Maristes: Lladonosa (4), Ortiz
(2), Rubianes (6), Siuraneta, Campi, Jove, Ruiz, Sala (3), Guillen (5),
Cayuela (2), Alfranca, Sola.
Parcials: 23-4, 29-8, 21-5, 15-5.
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Júnior Masculí

El Força Lleida venç
l’UE Aula i segueix
colíder de la lliga
El Força Lleida A va sumar un nou
triomf a la categoria interterritorial catalana, la 21a, en superar
amb molta claredat l’AE Aula per
87-49. Els de negre van demostrar el seu potencial i, ja des del
primer moment, van anar per
davant al marcador. Marcant el
ritme del partit i portant la iniciativa sempre, s’anaven escapant
i els visitants, que cada cop esta-

ven més lluny de poder remuntar, s’anaven quedant enrere i
baixaven els braços. Al final, la
distància en el marcador va ser
de gairebé 40 punts i els lleidatans es mantenen colíders de la
lliga, empatats amb el primer
del grup, el CB Cornellà. Tots dos
porten 21 partits guanyats i només dos de perduts. L’Aula, per
la seva part, és penúltim.

FOTO: Lídia Sabaté / L’equip lleidatà va fer ús del seu potencial

tota pista i un millor encert de cara
a cistella, van igualar el marcador.
S’arribava a la mitja part amb un
marcador de 28-27.
La represa va seguir sent favorable a les noies locals, que tot i
tenir el ritme del partit, no acabaven de trencar i ficar una distància més àmplia en el marcador de
4-5 punts; produint-se en el darrer
minut la major diferència amb 6
punts, 43-37.
Així, en un darrer quart on tot
estava per decidir, i amb els nervis
a flor de pell, es veia clar que tot es
decidiria per petits detalls. El Calaf
va tornar a ajustar el marcador fins
a un 45-44, però fou llavors quan
gràcies a 4 contraatacs de manual,
les noies del CB Lleida van aconseguir distanciar-se en el marcador i
aconseguir una renda que els permetés jugar els darrers minuts amb
més calma i amb una renda que
van saber administrar. Al final, van
aconseguir la victòria per un resultat final de 57-50.
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Cadet

L’equip femení
del CB Balàfia
s’imposa a
la pista del
Cervera (51-57)
S’enfrontaven els dos líders del
grup amb un balanç de 5 partits
guanyats i només 1 de perdut.
Des del primer quart la igualtat
va ser manifesta, amb intercanvis de cistelles i molta intensitat,
però sense grans diferències al
marcador. Tot i la igualtat, les del
Segrià sempre van anar al davant
i portaven la iniciativa. Això era
possible gràcies a la bona defensa de l’equip i a l’encert de dues
de les seves jugadores, la Júlia
Castro i la Maria Vidal que amb
29 i 18 punts respectivament van
ser els botxins de les cerverines.
A l’últim quart les jugadores
del CB Cervera van aconseguir
apropar-se en el marcador. Les
jugadores de CB Balàfia, però,
van saber aturar l’embranzida
de les de la Segarra i agafar, amb
aquesta victòria, el lideratge del
grup en sumar sis triomfs i només una derrota mentre que el
Cervera en porta dues.

