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El CB Lleida venç amb facilitat
Les locals superen el Ceng al pavelló de Cappont en un
partit que dominen des del primer període (73-48)
El CB Lleida júnior va
aconseguir una nova
victòria a la lliga en superar
el Ceng amb claredat
després d’un gran partit.
Tot i que les locals van sortir
fortes i es van relaxar amb
el pas dels minuts, el gran
darrer quart que van fer
les de roig va deixar el duel
sentenciat.
Lleida
REDACCIÓ
Nova victòria del Júnior Roig del
CB Lleida aquest cop a casa davant del Ceng amb un marcador
final de 73-48. Un marcador que
tot i ser important i clarament superior per a les noies locals, no
reflecteix la igualtat que hi va haver durant alguns moments del
partit ja que, només en el darrer
quart es va veure clarament la
superioritat local davant les seves
rivals.
Així doncs, el partit va començar dominat per les noies de casa, que ho van fer durant tot el
partit, però tenint constants alts
i baixos, la qual cosa permetia a
l’equip visitant tornar-se a entrar
en el partit. El primer quart va
acabar amb un marcador de 169, però els dos següents, i degut
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a aquesta manca de persistència
en el joc per part de les jugadores locals, va provocar un primer
parcial igualat de 17-16 que feia
que s’arribés a la mitja part amb
un marcador de 33-25. Però en la
represa un altre parcial ajustat de
15-17, deixava molt obert el partit, tot i el clar domini local.
I llavors arribà el darrer quart, i
es produeix un canvi d’actitud en
les jugadores locals, que es van
posar les piles, i van aconseguir
firmar un parcial demoledor a les
seves rivals de 25-6, amb un alt
ritme de joc (semblava el primers
minuts de partit i no els darrers) i
un gran encert en els contraatacs;
arribant al final del partit amb un
marcador de 73-48.
Les noies del CB Lleida,
d’aquesta manera, van aconseguir una nova victòria sent molt
superiors en tots els aspectes del
joc i portant la iniciativa del partit
en tot moment. El Ceng no es va
rendir però no va remuntar.
CB Lleida: Castillo (31), Espino
(5), Pla (8), Gilabert (5), Rubio (2),
Oró (2), Calles (5), Jové (4), Rufat,
Cuéllar (4), Moreno (8).
Ceng: Camats (3), Miró (5), Bernaus, López (9), Riart (6), Vila (4),
Valero (13), Rallo (2), Vidal.
Parcials: 16-9, 17-16, 15-17, 25-6.

FOTO: Tony Alcántara / Les de roig van ser superiors en tot moment

BÀSQUET

Sènior

El Cep Vallfogona
femení cau derrotat
en la seva visita al
Segrià (79-46)

El Sícoris Club
venç el Bell-lloc i
agafa avantatge a la
seva eliminatòria

El Cep Vallfogona va perdre en
la seva visita al Segrià davant el
CB Lleida per un clar 79-46. Les
locals van sortit molt fortes i
tot i que al primer parcial el joc
estava igualat, es va arribar al
descans amb un ampli avantatge de punts que van saber gestionar fins al final.
CB Lleida: Ubeda (10), Felip
(7), Castillo (9), Ferran, Berdegue (6), Ferrer (9), Iralde (6),
Rossell (11), Montoy (3), Canet
(14), Porta (4).
Cep Vallfogona: Martinez (2),
Galiano (10), Gil (7), Boixadera
(2), Pique (15), i Blanch (10).
Parcials: 16-11, 23-9, 27-12,
13-14.

El sènior del B del Sícoris s’emporta una contundent victòria
en el primer partit de l’eliminatòria per accedir a la Final a 4
de la Sènior provincial A davant
el Parador Bell-lloc. Els locals
no van donar opció als jugadors visitants en cap moment,
i al descans la diferència ja era
de 21 punts.
A la represa, després d’un
tercer període molt igualat,
el darrer quart a tornar a ser
sicorista. Al final, 46–77, un
bon avantatge per afrontar el
partit de tornada per als nois
del Sícoris Club.
Parcials: 16–7, 22–10, 14–14
25–15.
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El Sort perd
a domicili en
l’anada dels
quarts de final
El CB Sort va perde a domicili davant el Cep Vallfogona en el partit d’anada dels quarts de final de
la categoria sénior masculina B.
Així, el Vallfogona es va imposar
53-47 i agafa avantatge en la seva
eliminatòria.
Cep Vallfogona: Piñol 17, Prat 15,
Robles D 2, Mendez 3, Lopez 10,
Trilla 3, Aige 3, Ale, Robles J, Gomis, Perez.
CB Sort: Batballes (2), Gisbert
(8), Sánchez (5), Miranda, Virgili,
González (8), Rodríguez (7), Soler
(17).
Parcials: 13-12, 14-13, 6-14, 20-8.
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