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Bàsquet Masculí / Femení

Flor de Vimbodí Pardinyes
Varela (7), Oró (2), P. Sarrate (5), Mauri (13), Sellart (9), Garcia
(14), Ibars (7), Ariño (4), Benavente (9) i D. Sarrate (14).

84

35

PREINFANTIL MASCULÍ (FINAL)
Àrbitre: A. Ugidos.
Parcials: 19-8; 23-12;
19-7; 23-8.

Força Lleida
Sarrat, Ortega (4), Rubin de Celis (12), Broto (11), Bernat,
Solsona (4), Solsona, Grau (4), Ribes, Quintana i Àguila.

El Pardinyes es corona a Artesa
TRIOMF INAPEL·LABLE DELS GROC-I-NEGRES A LA FINAL DAVANT EL FORÇA LLEIDA
Artesa de Segre. L’equip preinfantil del Flor de Vimbodí Pardinyes es va proclamar el passat
cap de setmana campió de Lleida en la categoria, després d’imposar-se (84-35) al Força Lleida
en la final, disputada a Artesa de
Segre. Els nois entrenats per Pau
López van practicar un bàsquet
pressionant, molt intens, abocat
a recuperar pilotes i a aconseguir cistelles fàcils, que el Força Lleida no va saber aturar en
cap moment. Va ser el triomf de
tot el grup, atès que cadascun
dels seus membres van fer alguna cistella, i van ser Garcia (14
punts) i Mauri (13) els més encertats. Per la banda del Força

Lleida, malgrat els problemes
per trobar bones situacions
ofensives, varen destacar Rubin
de Celis (12 punts) i Broto (11).
Val a dir que ambdós equips
venien de jugar aquell mateix
matí dos semifinals dures. El Flor
de Vimbodi es va desfer del Sedis Bàsquet (75-62), mentre que
el Força Lleida ho va tenir més
difícil davant del CB Bellpuig, en
un partit de gran desgast físic
(62-59).
La victòria en aquesta final
a 4 va donar a l’equip groc-i-negre la classificació directa per al
Campionat de Catalunya, que es
disputarà a Solsona el cap de
setmana del 6 i 7 de juny.

FINAL A QUATRE PREINFANTIL MASCULINA
Semifinals
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Els preinfantils del Pardinyes, celebrant la seva victòria en la final a 4.
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L’Ilduomo no dóna opcions al
Vedruna i es proclama campió
Ilduomo CB Lleida

59

Sallan (2), Benedé (2), Domingo (8), Pla (12),
Magrí (2), Prim (9), Sanfeliu, Ibars (8), Justo (2), Gòdia (8), O. Palau (3) i M. Palau (3).

Vedruna Balaguer
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Torredefcot, Martínez (2), Guàrdia (1), Ribera (2), Gardets (2), Vidal (1), Llovera,
Ortiz, Vilanova i Massagué.
PREINFANTIL FEMENÍ (FINAL)
Àrbitre: Ugidos.
Parcials: 15-1; 13-4; 10-1; 15-2 (descans); 6-0 (final).

Artesa Segre. L’Ilduomo CB Llei-

da es va proclamar campió de
Lleida preinfantil, després de superar amb molta claredat
(59-8) el Vedruna Balaguer a la
final territorial, celebrada al pavelló d’Artesa de Segre. La vic-

tòria garantia la classificació per
al Campionat de Catalunya, que
es disputarà els propers 6 i 7 de
juny, de manera que els dos
equips van sortir a totes. Però
passat el primer parcial es va
poder veure que el partit tindria
poca història (15-1). Les del Segrià anotaven amb comoditat,
mentre que les de la Noguera
tenien molts problemes per trobar cistelles, i de mica en mica
la diferència va anar creixent
fins a arribar al 53-8, que ja era
insalvable. Les jugadores del Vedruna varen lluitar per evitar
que el lluminós es tanqués
abans d’hora, però no va ser
possible.
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Les preinfantils del CB Lleida celebren la victòria.

