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Bàsquet Femení

CB Balàfia
Gavarró, Egea (5), Castro (5), Pubill, Alquézar,
Isidro, Piñol, Marco, Muñoz i Sánchez.

10

61

CADET
Àrbitre: Ugidos.
Parcials: 7-26, 2-32 i 1-3.

CB Lleida
Peguera (2), Acosta (2), Rodríguez (2), Osset (8),
Calles (8), Prim (12), Ibars (10), Rovira (13) i Tasies
(4).

Un Lleida molt solvent s’emporta
el derbi a l’Agnès Gregori

El Lleida no pot
amb el líder
SESE B

74

Gabarro,Antonio (2), Gómez (16),Vega (22),
Martí (5), Aza, Valiño, Montull (16), Núñez
(7), Barral (4) i Jarque (2).

Marquès CB Lleida B

49

Berdegué (10), Miró, Rexach (11), Aguilar
(1), Farreras (4), Pérez (11),Tinoco (10) i Porta (2).
SEGONA FEMENINA
Àrbitre: Alguero.

EL BALÀFIA MAI VA PODER ENTRAR EN EL PARTIT I ACABA PERDENT

Parcials: 21-5, 13-15, 16-9 i 24-20.

Lleida. L’esperat derbi cadet fe-

El Lleida B va perdre a la pista
del Sese, líder de la categoria
(74-49). Tot i el resultat, les visitants van fer un bon partit que
els servirà per preparar la propera jornada a Cappont contra
el Poble Sec.

mení entre el Balàfia i el Calles
Advocats Lleida no va tenir el
color ni el nivell que s’esperava.
El Balàfia va lluitar, com indica el
seu ADN, a l’Agnès Gregori, però
es va veure desbordat des del
primer moment per un CB Lleida molt superior que va acabar tancant el partit en els primers moments compasos del
tercer quart superant ja els 50
punts de marge que indica el reglament. Els dos primers quarts
ja van fer preveure el desenllaç amb parcials de 7-26 i 2-32.
En el tercer un mínim d’1-3 va
finiquitar el partit. Cal destacar
el potencial anotador de les visitants Rovira (13 punts), Prim
(12) i Ibars (10), que van ser les
millors encistelladores del partit, molt superior als cinc punts
d’ Egea i Castro, que van sumar
els 10 punts locals.

Cinquena victòria
del CB Balaguer
CB Torà

CB Balaguer

38

Gil, Bonillo, Blabia (2), Rovira (4), Montserrat (2), Berdeguer (8), Galiano (13), Rubió, Areste, Barceló (3) i San Feliu (6).

CN Tàrrega

52

Piedrabuena (2), Cortadellas, Concabella (6), Cruz (20), Moras (10), Bonet (4),
Selva, Guàrdia (4), Rebolleda (6), Marimón i Conejero.
SÈNIOR
Àrbitre: Martín.
Parcials: 4-14, 13-13, 13-13 i 8-12.

Excel·lent victòria d’un bon Natació Tàrrega a Cappont davant un combatiu Lleida Vermel que va vendre cara la seua
derrota però que no va poder
fer res davant l’encert targarí

57

Aida (9), Ariadna (15), Júlia (11), Sally, Selene (11), Meri, Núria (8) i Blanca (3).
SÈNIOR
Àrbitre: Farré.
Parcials: 8-8, 9-21, 11-17 i 11-11.

JOSÉ LUIS CALVO

Un exemple de la lluita que va tenir el partit a l’Agnès Gregori.

El Tàrrega treu suc de
la seua visita a Lleida
Lleida Vermell

39

Garganté, Roselló, Vendrells (5), Woodgate (6), Rosell, Prats, Creus, Prats (5), Pubill (4), Gallego (2), Woodgate (8) i Ruiz
(9).

que va estar molt millor, i molt
més encertat, en els moments
claus del partit. Curiosament
el matx es va resoldre en el primer quart amb un marcador
favorable a les visitants (4-14).
Aquests deu punts van pesar
com una llosa a les locals, que
amb esforç i sacrifici van equilibrar el segon i tercer quarts
amb un idèntic marcador (1313) i ja, en el quart, jugant-s’ho
tot a cara o creu, van assolir
una mínina derrrota (8-12). Al
final, doncs, victòria del Tàrrega que, tal com van anar les
coses, és més que merescuda.

El CN Tàrrega perd en
un partit molt intens
CB Calaf

48

Planell (4), Esteban (4), Pallarès (5),
Codina (5), Fernández (8), Invernon (2),
Perramón (2), Calafell (12), Grané (6) i
Diagne.

CN Tàrrega

42

Fontanet (6), Tryndyak (7), Ampurdanès
(5), Armengol (8), Camats (11), Serra
(3), Monastyrska (2), Alet, Fito, Marsol i
Culleré.
CADET
Àrbitre: Burgos.
Parcials: 10-5, 13-16, 16-16 i 9-5.

El CN Tàrrega va visitar la pista del Calaf i va perdre per la
mínima en un partit molt igualat (48-42). Les targarines van
tenir la victòria molt a prop
però no van poder aconseguir-

la. A la primera part, el joc va
ser molt igualat i es va arribar
al descans amb una diferència
de 2 punts a favor de les de
Calaf. Al tercer parcial, el ritme
dels dos equips va seguir amb
la mateixa intensitat i van acabar el temps amb un empat a
13. Tot es va decidir a l’últim
parcial, quan les locals van
aconseguir la victòria gràcies
a una defensa més tancada i a
un encert més precís de cara
a cistella. El Calaf va demostrar el seu bon ofici sobre la
pista davant un rival que sempre va tenir clar que tenia opcions de victòria.

El CB Balaguer va obtenir la cinquena victòria davant d’un
equip que mai va abaixar els
braços, el CB Torà. La confiança
i la concentració de les visitants
van ser la clau per guanyar.

El Bellpuig cau
davant del líder
Manipulats Escribà

12

Piqué, Casals (1), Boix, Minguell (3), Farré
(2), Espinet, Petit, Carné, Llovet (4), Segura i Vall (2).

Electricidad Herrar

63

Sancho, Gil (22), Lles, Rodellar (12), Ballarín, Pascual, Herrar (10),Alas (7), Bailac (6),
Beguer (4) i Allué (2).
CADET
Àrbitre: De Toledo.
Parcials: 6-23, 6-27 i 0-13.

El CB Bellpuig Manipulats Escribà va caure comtra el líder de la
classificació, l’Electricidad Herrar Binèfar. Les locals eren conscients de la dificultat del rival i,
tot i així, els primers minuts van
ser igualats però la resta del
partit va tenir color aragonès.

