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Bàsquet femení

Maristes
Lladonosa (2), Ortiz (3), Rubianes (4),
Siuraneta (5), Campi (17), Ruiz (6), Sala (8),
Mestre, Altranca (3) i Solà (2)
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42

JÚNIOR
Àrbitre: Martín
Parcials: 11-11, 10-11, 15-7 i 14-13

Vallfogona
Agelet (5), Pascual (1), Castells (16), Torné,
Llobera, Noèlia (2), Llobera, E. Argelich,
Babot (2), Real, Miret (16) i Gonzàlez

Perseverança per poder guanyar
LES LOCALS VAN SABER DESGASTAR EL RIVAL I IMPOSAR-SE, DESPRÉS
DE DOS PARCIALS IGUALATS A PARTIR DE LA REPRESA

65

Blanca Rosell (2), Neus Canet (6), Carla
Calonge, Bego Feliu (9), Marga Lladonet (3), Núria Vallès (4), Laura Sementé
(9), Sònia Díaz (7), Maria Bosch (6) i Susana Asensio (19)

Coll-blanc
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Toscano (3), T. Ros (8), Gispert (2), Pérez
(4), Fernàndez, Moreno (2), Andrés (7),
Aragón (5), Filapal (4), Sagols (2) i M.Ros
PRIMERA CATALANA
Arbitres: López i Lahuerta
Parcials: 22-12, 15-6, 17-9 i 11-12

L’Aquagan CB Lleida ja sap el
que és guanyar a la Lliga, amb
una plàcida victòria davant el
Coll-blanc Torrassa, que mai va
ser rival, tot i la seua bona predisposició, al Barris Nord. Des
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Serra (2), Fontanet (2),Armengol (7),Tryndyak (7), Camats (19), Monastyrska (4),Ampurdanes (4) i Fitó

CB Lleida

48

Maldonado (7),Tàrraco (4), Serrano (8), Calavia, Capdevila (2), Capdevila (4), Justo (4),
Vigata (10), Estaun, Domingo (2) i Castillo
(6)
CADET
Parcials: 9-14, 17-12, 13-8 i 6-14

Els dos equips es van repartir el
domini del joc i del marcador. En
el darrer quart, es van imposar
les del Segrià, després d’un demolidor parcial de 6-14.

Lluita fins al
xiulet final
Tàrrega
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Piedrabuena (5), Conejero (2), Rebolleda
(7), Cruz (25), Romero, Camats, Moras
(2), Serra i Guàrdia (10)

Vallfogona

31

Muntal (2), Rúbies (6), Garrofé (7), Tella,
Boixadera (2), Hanneh, Martínez (2),
Piqué (12) i Blanch
TERCERA CATALANA
Àrbitre: Gusta
Parcials: 11-4, 11-11, 11-9 i 18-7

Una jugadora del Vallfogona s’intenta escapar de l’intens marcatge local.

L’Aquagan ja sap
el que és guanyar
Aquagan CB Lleida

Tàrrega

Àrbitre: Gusta

Lleida. El Maristes va acabar

guanyant un partit molt igualat
que es va decidir en els dos últims parcials. El joc va ser molt
disputat i les alternances en el
marcador sempre van ser mínimes, un punt amunt, un punt
avall, per als dos equips. Però,
al final del tercer temps, les de
Vallfogona van començar a donar moltes facilitats en algunes
accions. No van estar encertades en defensa i deixaven opcions de tirs fàcils a les locals,
que, sense gaires problemes,
van obrir forat en el marcador.
Al principi del quart parcial, va
passar exactament el mateix:
les locals tiraven totalment soles. Però la lluita i l’esforç de les
de Vallfogona va servir per retallar la distància, i es va veure
com anaven corregint els errors
del partit, tot i que ja no hi havia
temps per rectificar i la victòria,
de vuit punts, es va quedar a
casa (50-42).

Remuntada en el
darrer quart

del primer quart (22-12), les
lleidatanes, liderades per l’encert encistellador de Susana
Asensio, que va acabar amb 19
punts, van anar sumant punts
i distanciant-se en el marcador
fins a arribar al 27-18 del descans, que deixava les coses
més o menys enllestides. A la
represa, i al tercer quart, nova
embranzida de les locals, amb
un altre parcial de 17-9, que va
deixar el partit sentenciat. En
el darrer quart, amb minuts
per a les menys habituals i fent
rotacions i proves, hi va haver una certa relaxació, amb
l’únic parcial visitant (11-12).

Antequera lidera
la victòria targarina
Bellpuig
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Pons, Roig (4), Pavón (6), Berdagué, Pollina (5), Ousman (10), Barea (9) i Jordan
(12)

Tàrrega

73

Boncompte (8), Roca (5), Camats (13),
Vergé (2), Rion (12), Vergé, Miralles (2),
Duran (2), Rion (6) i Antequera (23)
MINI
Àrbitre: Vega
Parcials: 4-14, 4-8, 6-8, 4-12, 6-10, 211, 9-2 i 11-8

El Tàrrega va fer valer la seua
superioritat a la pista del Bellpuig i es va emportar el triomf
davant un rival que va acusar
la manca de fons d’armari en
una curta banqueta. Després

d’un primer quart fluix, les targarines van prémer l’accelerador i, a poc a poc, es van anar
distanciant en el marcador,
malgrat la forta resistència del
Bellpuig, que va aguantar
mentre li van durar les forces.
Els contraatacs del Tàrrega van
fer molt mal, encapçalats per
Antequera, una de les millors
jugadores de l’equip, que va
ser la màxima anotadora del
partit, amb un total de 23
punts. Tot i el resultat, el partit va ser molt atractiu i s’hi van
veure molt bones jugades, tant
en atac com en defensa, per
part de tots dos conjunts.

Les locals van aconseguir una
treballada victòria a casa contra
les jugadores del Vallfogona.
Malgrat la diferència en el marcador final, no va ser un partit
fàcil, ja que les de la Noguera
van plantar cara fins al final, tot
i acabar perdent de 20 punts.

Plàcid partit,
excepte al final
CB Lleida
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Rovira (2), Ceesay (5), Montserrat (5),
Sanfeliu (3), Rubio (2). Flauria (8), Bonillo
(7), Galiano (8), B arceló (6), Gibert (6) i Aresté (2)

CB Torà
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Roselló (6), Ruiz (6), C. Woodgate (3),
Rosell (2), B. Prat (4), Vendrell (2), J. Prat,
Pubill, Gallego (2), S. Woodgate (10) i Garianté (1)
TERCERA CATALANA
Parcials: 19-10, 12-9, 15- i 4-13

El Torà sempre va anar a remolc
en l’estrena de la Tercera Catalana al pavelló de Cappont,
però no es va rendir en cap moment i se’n va anar a casa perdent amb la satisfacció d’haver
controlat el darrer quart (4-13).

