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Bàsquet Femení

CB Lleida
Sallan (14), Anabel (4), Domingo (4),
Pla (10), Magrí (3), Prim (10), Sanfeliu,
Justo (14), Gòdia (9) i Vigatà (6).

74

52

PREINFANTIL A-2 (2)
Àrbitre: A. Caelles.
Parcials: 10-3; 9-3; 8-8; 12-9
(descans); 11-6; 10-9; 4-2; 10-12 (final).

BF Viladecans

Partit de la zona
baixa de la taula

Flores (13), Rocamora, Hernández (2),
Platero (2), Mallo (5), Fàbrega (5), López,
Tejel (4), Moreno (8) i Membieza (12).

CB Bell-lloc

El CB Lleida escapa d’inici i es
col·loca primer en la classificació

49

Piró (4), Oliva (2), Capell, Alenta (12),
Egea (5), Simón (6), Solsona (2), Bosch
(9), Brufau (4), Falguera (4) i Borrell.

CB Lleida

44

Chacón (1), Perpiñán (4), Estaún (10),
Álvarez, Prim (4), Monné (7), González, Macià (8) i Peinado (8).
CADET (4)
Àrbitre: M. Jiménez.

EL VILADECANS, SENSE OPCIONS DAVANT L’ENCERT DE LES LOCALS

Parcials: 12-7; 12-12; 15-13; 10-12.

Lleida. El CB Lleida es va im-

El Bell-lloc va superar el CB Lleida per un ajustat 49-44 i el va
atrapar en la zona baixa de la
classificació (3 victòries i 7 derrotes). L’encontre va estar en tot
moment obert, però la iniciativa va ser local.

posar al Viladecans amb autoritat (74-52) i es va col·locar primer en la classificació davant
l’ensopegada del La Salle a la
pista del Joventut Badalona (4442). Les vermelles es van mostrar molt encertades des del minut 1, escapant en el marcador
de bon començament. Al descans, la renda aconseguida era
de 16 punts (39-23) i això permetia afrontar la segona meitat
amb molta confiança. A la represa, les barcelonines van protagonitzar diverses temptatives
de remuntada, aprofitant que
les lleidatanes havien baixat un
xic la seva intensitat defensiva. Aquestes van ésser contrarrestades amb encert ofensiu,
aspecte del joc que el CB Lleida
va mantenir en tot moment i
que va deixar sense opcions el
Viladecans.

El CENG es col·loca
al davant
CB Bellpuig

CENG Artesa
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J. Woodgate (9), T. Woodgate, N. Menéndez (8), Lupan,A. Menéndez, Sunyer,
Ramells, Vendrell (7), Prats, D. Mases i I.
Mases (2).

CB Balaguer

46

Bach (12), López (5), Palaci (7), Vallecillos (1),Alaovi (4),Víctor (7), Berenguer,
Jiménez (8) i Oltean (2).
INFANTIL (1)
Àrbitre: M. Ruiz.
Parcials: 10-17; 4-9; 2-7; 10-13.

El CB Balaguer es va endur de
la pista del CB Torà el primer
assalt de l’eliminatòria prèvia
per un marcador força contundent (26-46) i que li permetrà
afrontar la tornada amb més

66

Gilabert (19), Fernández, Mihasan (8), Carbonell, Bertola (2), Jou (4),Velasco (16), Buñol (15) i Subarroca (2).
INFANTIL (1)
Àrbitre: Alimbau.
Parcials: 4-9; 6-3; 5-12; 6-13 (descans);
2-7; 0-8; 6-8; 6-6 (final).

CARLES MIRANDA

Un jugadora del CB Lleida supera una rival del Viladecans i entra a cistella.

El Balaguer s’avança
en l’eliminatòria
CB Torà

35

Thais (8),Ariadna (2), Jèssica (9), Míriam (2),
Raquel (8), Júlia (2), Montse i Abril.

de tranquil·litat. Malgrat la superioritat manifesta de les de
la Noguera, que van manar en
tot moment en el marcador,
les locals mai es van rendir,
oferint resistència fins a l’últim
segon. Així doncs, els quatre
parcials va estar força ajustats,
sempre favorables al Balaguer,
que de mica en mica va ampliar la diferència. Al descans encara no era definitiva
(14-26). La màxima encistelladora del partit va ser la visitant
Bach, amb 12 punts.
L’eliminatòria es trasllada
ara a Balaguer, amb el segon
i definitiu assalt.

Duel de classificats
per la Final a 4
CB Torrefarrera

60

Torres,Ayala (8), Bertran (8), Munt (6), Subirà (4), Bademunt (13), Llaras (2), Querol (12), Mesa (2) i Dago (5).

CB Balàfia AVV
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Dolors (5), Èlia (6), Montse, Gemma
(13), Sara (4), Laia (1), Júlia (2), Marta
(14) i Mònica (2).
TERCERA CATALANA
Àrbitre: J.C. Burgos.
Parcials: 17-11; 23-14; 10-7; 10-15.

El Torrefarrera i el Balàfia es
van jugar el cap de setmana
passat la segona posició i les
opcions d’atrapar el líder Mollerussa, a dos jornades per
la conclusió de la segona fase.
Tot i tenir la classificació per la

Final a 4 assegurada, els dos
equips buscaven la victòria per
poder accedir-hi de la millor
manera possible. Des del primer moment, la iniciativa en el
marcador va ser local. El Balàfia acusava les baixes i es veia
incapaç de revertir la situació
(40-25, descans). A la represa
ho va aconseguir, però la diferència només va parar de
créixer en l’últim quart (10-7;
10-15). Les jugadores més encertades del Torrefarrrera varen ser Bademunt i Querol, i
les del Balàfia, Gemma i Marta, les quatre superant els dos
dígits de puntuació.

Victòria força clara (35-66) del
CENG Artesa a la pista del CB
Bellpuig en el partit d’anada de
l’eliminatòria infantil. El segon
assalt es disputarà demà a la localitat de la Noguera.

Ple de victòries
del Cervera
CB Cervera

72

Vicente (2), Gual (2), Vila (8), Sucarrab
(20), Evans (7), Pedrós (2), Farré, Kone,
Serra (2), Morrog (3), Cissé (24) i Hermida
(2).

Sedis Bàsquet

32

Laia Limones, Laura Limones (10), Mata (8),
Irene (3), Ribó (3), Juanmartí (2), Garcia
(2), Flix (4) i Caminal.
PREMINI (1)
Àrbitre: S. Herbas.
Parcials: 32-2; 4-11; 12-9; 24-12.

El Cervera va guanyar el Sedis
Bàsquet (72-32) i va tancar la
primera fase del campionat
amb el ple de victòries. Les de
la Seu van millorar radicalment
respecte al partit de la primera
volta.

