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Preinfantil Femení

El CB Lleida,
equip més fort
de la categoria
preinfantil
FOTO: FCBQ / Els dos equips van disputar una magnífica final

El CN Tàrrega tanca la
temporada aixecant el
títol de campió de lliga
Els de blau superen un combatiu
CB Mollerussa a la gran final (64-54)
Victòria justa del CN Tàrrega
a la gran final del campionat
mini masculí davant el
Mollerussa per proclamarse campió i aixecar el títol
de campions.
Ponts
REDACCIÓ
El CN Tàrrega es va proclamar
campió de la lliga mini masculí nivell B en superar el CB Mollerussa
en una emocionant final que va
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finalitzar amb triomf dels blaus
per 64-54. Tots dos equips van fer
un gran treball, tant en atac com
en defensa, i van mantenir la intensitat magnífica i digna d’una
final d’aquest tipus en tot moment.
Els nois del CN Tàrrega, que tenien un petit avantatge de punts
al seu favor en el marcador quan
van arribar als darrers minuts de
partit, van saber gestionar aquesta diferència en tot moment i no

van deixar escapar el triomf.
Els de Mollerussa, però, no
van abaixar els braços en cap fase
del partit i sempre van tenir opcions per provar la remuntada,
però no van ser capaços de capgirar el duel. D’aquesta manera, els
jugadors de l’Urgell van demostrar se una mica millors i van finalitzar la temporada de la millor
manera possible, aixecant el títol
de campions després d’una gran
fase regular.

FOTO: FCBQ / L’equip del CB Lleida, campió de la lliga

L’equip preinfantil del CB Lleida, l’Ilduomo, va aconseguir la
victòria al campionat preinfantil
en imposar-se a la gran final al
CE Vedruna per 59-8. Les de roig
van ser molt superiors, portant
la iniciativa des del primer minut
de partit.
En canvi, les jugadores de
blau van patir en tot moment
davant el potencial de les jugadores del Segrià i no van poder
fer-les front en cap fase del duel.
Tot i això, es va veure una final
disputada entre dos equips que
volien emportar-se el títol però
que, malauradament, només un

d’ells es podia proclamar campió. I aquest va ser l’Ilduomo CB
Lleida, equip preinfantil del club
del Segrià.
Al guanyador de la final se li
garantia la participació al Campionat de Catalunya els dies 6 i 7
de Juny, per tant tots dos equips
sortien extra motivats per a lluitar per aquesta plaça. Les jugadores del Segrià portaven una
ratxa de sis victòries consecutives i, això, les va servir per arribar a la gran final en millor forma que les de Balaguer, que no
van tenir opcions de guanyar la
final.

Preinfantil femení

El Vedruna Balaguer arriba a la final però no
pot endur-se el triomf en caure per 59-8

FOTO: FCBQ / Les noies del Vedruna

Partit corresponent a la Final Territorial de Lleida, on s’enfrontaven el CB Balaguer i el CB Lleida.
Les del Segrià partien com a favorites i van sortir molt fortes des
de l’inici, anotant fàcil i mostrant
seguretat en defensa; això va fer
que les diferències en el marcador fossin clares ja al finalitzar el
primer quart amb un parcial de
15-1. Les jugadores del Balaguer,

tot i intentar-ho, en cap moment
van ser capaces de plantar cara
al CB Lleida que es va endur una
clara victòria per 59-8, que els
dóna l’accés directe al Campionat
de Catalunya.
Campionat que després de finalitzar primeres a la lliga A-2 de
Barcelona, s’afronta amb la màxima il·lusió de fer un bon paper i
donar una bona imatge.

CB Lleida: Sallan (2), Benedé (2),
Domingo (8), Pla (12), Magrí (2),
Prim (9), Sanfeliu, Ibars (8), Justo
(2), Gòdia (8), O. Palau (3), M. Palau (3).
Vedruna Balaguer: Torredefcot,
Martínez (2), Guàrdia (1), Ribera
(2), Gardets (2), Vidal (1), Llovera,
Ortiz, Vilanova, Massague.
Parcials: 15-1, 13-4, 10-1, 15-2,
6-0.

