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Bàsquet femení

Balàfia
Egea (4), Salvia (2), Mia (4), Montoy (4), Isidro (4),
Vidal, Santiago (6), Cao i Piñol (4).
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JÚNIOR
Àrbitre: Vega.
Parcials: 4-12, 6-12, 10-13 i 8-19.

Maristes
Ortiz (3), Rubianes, Siuraneta (9), Campi (13),
Ruiz, Sala (17), Mestre (2), Albranca (10) i Sola (2).

Sedis Efausa

Reus Deportiu

PRIMERA CATALANA
Àrbitre: Tecchia i Panadero.
Parcials: 13-6, 8-17, 11-13 i 19-13.

Victòria molt treballada del Sedis davant del Reus, que va reaccionar després del 13-6 inicial. Les lleidatanes van saber
fer el seu joc i es van acabar imposant per dos punts després
d’un bon darrer quart.
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Natural Òptics
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Caballero (13), Palací (9), Serena (2), Vallecillos (4),Alaui, Sánchez (8),Viles, Faura, Bellmunt i Oltean (8).

Ferreteria Loype
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Agelet (6), Cotes (7), Mateos, Espínola,
Ros, Gradinaru (8), Torreguitart (9), Larrègula (7) i Pascual.
INFANTIL PROMOCIÓ
Àrbitre: Vega.
Parcials: 5-15, 10-5, 12-9 i 3-3.

El Vallfogona s’imposava en un
ajustat derbi a la pista del Balaguer per només 7 punts, en
un partit en què el primer
quart va ser determinant pel
resultat final. Des de la defensa, el Vallfogona es va imposar

El CB Lleida sap
reaccionar a temps
Marquès Lleida

Ateneu Montserrat
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Fuentes (3), Giraut, Vila (5), Gibert, Giménez (13), Estruch (14),Torres (13), Sánchez
(6) i Rodríguez (12).

L’últim parcial
va ser
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SEGONA CATALANA
Àrbitre: Farré.
Parcials: 9-20, 21-14, 24-13 i 17-19.
JOSÉ LUIS CALVO

Les del Balàfia van tenir poca precisió en el tir.

en els primers minuts (5-15),
tot i que el Balaguer va saber
reaccionar abans del descans,
al qual es va arribar amb un
ajustat 15-20. El partit es va
anar igualant a mesura que
passaven els minuts i es va entrar als darrers instants amb
un marcador de 27-29, fet que
va prometre uns emocionants
últims minuts. Els nervis van
fer que tots dos equips es
mostressin molt poc encertats
de cara a cistella i només poguessin anotar 6 punts, fet que
va afavorir un Vallfogona que
finalment es va endur la victòria per 30-37.
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Rosselló (5), Plensa (5), Berdegué (2),
Ribera (11), Rexach (15), Farreras (1),
Tinoco (9), Beltrán (6), Tribó (5) i Porta
(12).

A la mitja part, el joc
estava més igualat i les
del Balàfia van retallar
punts en el marcador

El Vallfogona s’endú
el derbi a Balaguer
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Guardia (6), Carreras, Herrera, Roig,
Moreno (6), Ivorra (10), Juanpere, Altarejos (5) i Clark (22).

DIFERÈNCIA FINAL DE 28
PUNTS EN UN PARTIT QUE
NO VA TENIR COLOR
vant el Maristes Montserrat per
28-56 en un partit en què les visitants van imposar un ritme
molt alt i a poc a poc van agafar
avantatge en el marcador des
del primer quart. Les de Balàfia van tenir moltes errades i
poca atenció defensiva, que va
donar cistelles fàcils a les visitants. A la represa, el joc estava més igualat i les locals van
augmentar la intensitat defensiva. No obstant, en l’últim quart
les del Maristes van tornar a dominar les dos zones i van incrementar la seua diferència al
marcador, fins a acabar guanyant per 28 punts d’avantatge.
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Vilanova (4), Cerqueda (13), Rebés, Bradley,
Guillén (12), Porta (3), Colmenero (10), Brunet (1), Pérez, Garreta i Vicente (8).

El Maristes
imposa el
seu ritme
Lleida. El Balàfia va caure da-

Triomf treballat
del Sedis

Quarta victòria del
curs per al Cervera
El Cervera sumava la quarta
victòria a Preferent després
d’imposar-se per 7 punts de diferència a l’ASFE, un dels rivals
directes en la classificació. Les
lleidatanes van sortir a la pista amb un grau d’intensitat alt
i van aconseguir arribar al final
del primer quart amb un marge de sis punts (17-11). La tònica del segon quart va ser la
mateixa, amb una defensa sòlida i un atac ràpid i efectiu. Les
del Bages van saber aguantar
i marxar al descans només 7
punts per sota (35-28).
Després del pas pels vestidors, el Cervera es va col·lap-

sar en atac i a poc a poc les
barcelonines es van anar apropant al marcador, arribant posar-se davant (48-50). Però en
els darrers minuts les lleidatanes van tornar a prendre les
regnes del partit i sense perdre els nervis es van mostrar
superiors a l’ASFE, guanyant
finalment per 59-52. Aquest resultat deixa el Cervera en tercera posició, visitant aquest
cap de setmana el Cerdanyola, amb qui està empatat.
Anotadores del Cervera:
Júlia C. (19), Júlia M. (8), Lídia (6),
Núria (3), Elisabeth (12), Pau (5),
Judith (4), Ada (2), Berta i Olívia.

Després d’un mal primer quart,
les lleidatanes van saber reaccionar davant de l’Ateneu Montserrat, arribant al descans amb
un ajustat 30-34. Després de
col·locar-se amb avantatge, van
saber mantenir la superioritat.

Superiors només
en el darrer parcial
Lleida.net
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Plensa (4), Rexach (19), Farran (3), Balcells (2), Corbera, París (13), Aresté,
Barceló (7), Rovira (3), Sanfeliu (4) i Tribó
(2).

CN Terrassa
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Guàrdia (3), Gil (5), Fernández, Pascual
(4), Pérez, Nieves (10), Quesada (9),
Garretas (4), Ramiro (11) i Martínez.
JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Àrbitre: Martín i Martín.
Parcials: 13-12, 10-14, 15-11 i 19-11.

El CB Lleida va aconseguir el triomf davant del CN Terrassa
després d’un gran darrer quart,
ja que durant tot el partit va regnar la igualtat en el marcador.

