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SEGRE
DISSABTE 6 DE JUNY DEL 2015

Bàsquet Masculí / Femení

CEP Vallfogona
Martínez, Bosch (14), Castells (2), Galiano, Gil,
J. Tella (8), E. Tella (15), A. Tella, Torné, Boixadera
(3), Piqué (4) i Blanch.
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SEGONA FEMENINA
Àrbitres: Ruiz i Fontova.
Parcials: 20-6; 10-14;
18-11; 14-27.

Bitllet per al
Campionat
de Catalunya

Gramenet
Rodríguez (3), Del Moral (23), Benamusa,
Grande, Abella (3), Romero (20), Delgado, Rosell
(1), Aguilar (2) i Navarro.

Vendrell

El Vallfogona força el tercer partit

Força Lleida

L’EQUIP DE LA NOGUERA S’IMPOSA A CASA AL GRAMENET I IGUALA
EL ‘PLAY-OFF’ PER LA PERMANÈNCIA EN LA SEGONA CATALANA

PREINFANTIL MASCULÍ
Àrbitres: Alimbau i Garrido.

CEP

Les jugadores del CEP Vallfogona van estar espectaculars en defensa.

El Força Lleida va aconseguir
el bitllet per disputar el Campionat de Catalunya en la categoria preinfantil, després de superar el Vendrell en l’eliminatòria
prèvia a partit únic.
La victòria va ser més treballada del que van reflectir els 25
punts de diferència en el marcador final (68-93). Els lleidatans
van haver de superar un moment crític en el segon període,
quan els tarragonins van marxar de deu en el marcador. Afortunadament, el Força Lleida va
saber canviar la dinàmica i capgirar la situació abans d’arribar
al descans. A la represa es va
poder veure un encontre diferent, amb un únic color, el negre
dels lleidatans. La pressió defensiva i l’encert en el tir exterior (5
triples anotats) van trenar el partit del costat del Força Lleida
(68-93).

La permanència es
jugarà a Lleida
CN Caldes
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Balaguer (14), Pedrals, González (4), A.
Villagrasa (8), Val (3), Torres (3), Llauradó
(13), S. Villagrasa, Rill, N. Camps, Ponce
(4) i A. Camps (9).

CB Lleida
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Úbeda (8), Felip (6), Berdegué (1), Ferrer (6),
Iralde (8), Rosell (2), Vallverdú (4), Rexach, Canet (16) i Porta (3).
SEGONA FEMENINA
Àrbitres: Rodríguez i Guisado.
Parcials: 15-16; 16-9; 10-13; 16-16.

El CB Lleida no va poder tancar
l’eliminatòria de permanència a
la pista del CN Caldes en el segon partit i s’ho haurà de jugar
tot a casa en el tercer i definitiu assalt del play-off. Va ser un
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Sarrat (10), Ortega (6), Rubín de Celis (9),
Broto (17), Bernat (12), Solsona (12), Ribes (14), Solsona (2) i Grau (11).

Vallfogona. El CEP Vallfogona va

aconseguir igualar l’eliminatòria
per la permanència a la Segona Catalana que l’enfronta amb
el Gramenet (62-58) i va forçar
així el tercer i definitiu partit, que
es disputarà aquest cap de setmana a la pista barcelonina. Impulsades per la seva afició, les
de la Noguera van protagonitzar
una sortida en tromba que va
agafar per sorpresa les seves rivals (20-6, primer quart). En el
segon quart van aconseguir
mantenir-se al davant, malgrat
el canvi a defensa zonal de les
barcelonines i la manca d’encert
en el tir exterior (30-20, descans). Calia esperar doncs la reacció de les visitants a la represa i aquesta va arribar en un moment del tercer quart i en especial en l’últim. En les dos ocasions, les de la Noguera van
treure caràcter, van defensar fins
al final i van aconseguir una victòria espectacular.
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Vives (1), Camillo, López (5),Vacas (22), Garcia, Alcón (17), Juncosa (8), Singüenza (3)
i Rovira (12).

encontre molt igualat, amb diferències sempre curtes i un final obert en què les lleidatanes
inclús van tenir la possibilitat de
forçar la pròrroga (57-54). L’inici va ser per a l’equip del Segrià,
que es va anotar el primer quart
(15-16). Però una davallada en
els darrers tres minuts del segon període van permetre a les
locals anar-se’n al descans al
davant (31-25). A la represa, el
joc lleidatà va continuar funcionant a ratxes i el marcador es va
mantenir molt ajustat fins a la
conclusió (41-38, fi del tercer
quart). La permanència es jugarà a Lleida.

La jugadora del CB Lleida, E. Úbeda, marcant-ne una del CN Caldes.

