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“Lacinquena
plaçaésquasi
inabastable”
Joaquín Prado admet que el factor pista
està perdut en un “98 per cent” ||
“Ha faltat concentració i duresa”
LLEONARD DELSHAMS

Casadevall va ser mantejat al final del partit pels seus jugadors.
S. CAUFAPÉ

Greg Kahlig intenta superar Jeff Xavier, jugador determinant per a la victòria dels burgalesos.
LLEONARD DELSHAMS

Homenatge als tres jugadors campions d’Espanya de categoria mini ■ Abans de l’inici del partit,

Anna Prim (CB Lleida), Àlex Rubín de Celis (Força Lleida) i Adrián García (CB Pardinyes) van rebre un obsequi per part de la representació territorial de la Catalana i dels seus clubs per haver
conquerit el Campionat d’Espanya de categoria mini amb la selecció catalana.

❘ LLEIDA ❘ El tècnic de l’Actel Força Lleida, Joaquín Prado, va lamentar la derrota davant del
nou campió de la LEB Or, que
va qualificar com “l’equip que
ha dominat la competició durant la segona volta”, i va manifestar que la cinquena posició, que atorga el factor pista a
favor en els play-offs d’ascens
és gairebé inabastable. “Està
pràcticament descartada perquè
ara depenem del Palma i en la
pròxima jornada té un partit
molt assequible davant d’un rival que ja no s’hi juga res. La
cinquena plaça està descartada
en un 98 per cent perquè ja no
depenem de nosaltres”, va assenyalar. L’entrenador lleidatà
va manifestar que “el partit de
la setmana vinent a Osca gairebé passa a un segon pla, perquè
ara quedar sisens o setens tot
just té importància. Cal començar a pensar ja en el partit del
dia 24, el primer de l’eliminatòria, independentment de quin
sigui el rival que ens toqui”.
Sobre el partit davant del Burgos, Prado va manifestar que
“per guanyar un equip com
aquest has de vorejar la perfecció i no ho hem aconseguit, encara que sí en alguns instants.
Ens ha faltat una mica de concentració en alguns moments i
també una mica de duresa.Tanmateix, hem tingut el caràcter
de no abaixar el cap en cap moment. No obstant, cal millorar
en l’aspecte de la concentració
perquè en els play-offs hi haurà partits com aquest i no podrem permetre’ns perdre’ls”.

Finalment, l’entrenador de
l’Actel Força Lleida va voler felicitar el Burgos pel seu ascens
esportiu a la Lliga ACB i, en
aquest sentit, va manifestar que
“tant de bo es materialitzi per
al seu bé i pel de tot el bàsquet”.
“Sens dubte és un gran equip,
que ha guanyat tretze partits de
manera consecutiva i a més sense tenir gaires problemes per
aconseguir-ho”, va afegir Joaquín Prado.

EL RIVAL

ANDREU CASADEVALL

“El Joaquín
ha fet un
gran treball”
■ Andreu Casadevall, tècnic del Burgos i ex del Lleida Bàsquet, va manifestar
que l’Actel Força Lleida
va fer un gran partit i que
gran part del mèrit de la
temporada és de Joaquín
Prado. “Ha fet un gran treball, traient fruits de tot
allò amb què ha pogut
comptar. Cal felicitar-lo,
de la mateixa forma que
l’equip, ja que no serà fàcil guanyar-los en els playoffs”. L’entrenador burgalès també va manifestar
que “seria injust que
aquest ascens no es materialitzés, però això ja no
em correspon a mi”.

