SEGRE
DISSABTE 21 DE NOVEMBRE DEL 2015

19

Bàsquet Femení

CB Lleida
Planes (12), Domingo (10), Pla (6), Prim (4),
Moya (2), Gòdia (4), Justo (6), Ibars (2) i Palau (6).
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INFANTIL PROMOCIÓ
Àrbitre: Kim.
Parcials: 22-0, 24-0 i 6-2.

Bellpuig
Bernat, Solsona, Rodríguez, Puig (2), Torres,
I. Vall, J. Vall, Petit i Ribalta.

Bonet Cars

El CB Lleida exerceix de líder
LES VERMELLES NO DONEN OPCIONS A UN BELLPUIG QUE ENCARA
NO S’HA ESTRENAT PERÒ QUE MAI VA ABAIXAR ELS BRAÇOS AL PARTIT
Lleida. El CB Lleida va exercir de

e les
Superioritat d
primers
locals des dels
n parcial
minuts, amb u
de 22-0
El Bellpuig va
aconseguir que el
partit no es tanqués
abans del descans

La primera cis
tella
visitant va coin
cidir
amb la sentèn
cia de
les vermelles

CARLES MIRANDA

El Bellpuig no va poder plantar cara a un encertat CB Lleida.

El Vallfogona cau a
casa davant del Calaf
Rúbies- Abat
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Mateo (5), Martínez, Martí (5), Rubies, Real (2), Garrofé (3), Miralles,Tella (2), Boixadera (2), Piqué (14) i Blanch (11).

Calaf
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Mas N (2), Montaner (7), Fernández N (4),
Rial (5), Mas J (13), Biosca (1), Fernández L (6), Codina (3), Trullas (16) i Sages.
TERCERA
Àrbitre: Fontova.
Parcials: 15-16, 14-13, 3-8 i 12-20.

El Vallfogona va caure davant
del Calaf en un partit molt
emocionant i atractiu per a tot
el públic. La primera part va ser
molt disputada i el resultat va
quedar per 15-16 a favor de les
visitants. La intensitat i el bon

joc van seguir per part dels
dos equips, que van acabar un
segon parcial per 14-13. A la
represa, les noies visitants van
augmentar el ritme i es van
mostrar superiors a les locals.
Les coses es van sentenciar
a l’últim temps, ja que els errors ofensiu de les noies de
Vallfogona van provocar cistelles fàcils a les de Calaf i el partit va quedar en mans de les visitants per una diferència de
13 punts. Tot i el resultat, les locals ho van intentar fins al final però no van poder i ara
hauran de seguir treballant per
afrontar el proper matx.

líder de la competició en el seu
partit davant d’un Bellpuig que
encara no ha aconseguit sumar
el seu primer triomf de la temporada però que va demostrar
ser un equip implicat i que mai
va abaixar els braços malgrat la
diferència al marcador.
Des dels primers minuts es
va poder veure un CB Lleida
molt més efectiu que un Bellpuig al qual costava molt trobar
la cistella. Així, el primer parcial va acabar amb un contundent
22-0 i la sensació que el partit
no arribaria al final i que el marcador es tancaria abans. Al segon quart va seguir la tònica,
amb el CB Lleida disposat a sentenciar com més aviat millor, tot
i que no ho va aconseguir abans
del descans (46-0). Va ser al tercer quart quan les locals van poder tancar el partit malgrat la
primera cistella de les noies del
Bellpuig.

Remuntada del
Balàfia a la recta final
Agramunt
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Verón (6), Fernández (13), Repilado,
Majdi (20), Simón (2), Lakbir (2), Solé (13),
Pop (4) i Torres (2).

Balàfia

El Balaguer ha de
suar per guanyar
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Gascón (4), Domènech (8), Magdaleno,
Charles (10), Sánchez (14), Pubill (9),
Espín (8), Rodríguez (12), Monsó, Pareja
i Gateu.
INFANTIL PROMOCIÓ
Àrbitre: González.
Parcials: 10-14, 16-13, 20-18 i 16-20.

Emocionant partit el que van
oferir Agramunt i Balàfia, que
no es va poder decidir fins als
darrers instants. Des dels primers minuts, el partit va tenir
alternances, amb el Balàfia

manant al marcador al final del
primer quart (10-14). Les locals
van poder capgirar el marcador i al descans es va arribar
amb un ajustat 26-27.
Les de l’Urgell van estar
molt encertades durant el tercer quart i van arribar al darrer
parcial amb un 46-45. A poc
a poc van anar agafant més
marge les de l’Urgell i a dos minuts per al final dominaven per
9 punts. Però el Balàfia va poder sobreposar-se a aquesta
diferència i amb ràpids contracops i cistelles fàcils van aconseguir capgirar el marcador i
acabar guanyant.
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Bach (3), Patri, Prió (2), Anna Rosa (4), Sally (5), Selene (16), Torres (2), Mariona (6),
Meri, Maria (4), Mireia (16) i Laia.

Bell-lloc
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Piro (4), Oliva (5), Capell, Alentà (9), Egea
(9), Moreno, Simón (12), Solsona, Bosch (5),
Brufau (3) i Falguera (3).
JÚNIOR NIVELL A
Àrbitre: Soriano.
Parcials: 16-10, 11-14, 14-8 i 17-18.

El Balaguer, després de la darrera derrota, necessitava un triomf davant d’un Bell-lloc que no
li va ficar les coses gens fàcils.
L’encert local al darrer parcial va
ser determinant per aconseguir
la victòria.

El CB Lleida va ser
molt superior
Lleida.net
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Huguet (6), Álvarez (2), Prim (4), Anglada,
Monné (8), Solanilla (2), Monné (17), González (6), Peinado (10), Boixadera (7), Garica (8) i Poyuelo (2).

Bellpuig
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Boix (2), Minguell (11), Farrà (11), Petit, Carné (9), Llovet (6) i Vall (10).
CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Berbesi.
Parcials: 14-13, 20-3, 23-13 i 15-20.

El CB Lleida es va mostrar superior al Bellpuig en un partit en
què les visitants van patir amb
pocs efectius a la banqueta. A
partir del segon quart, el cansament va decantar la balança a
favor de les locals.

Segona meitat
determinant
Ferreteria Loype
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Agelet (20), Freixes, Cotes (10), Alàs (2),
Sánchez (4), Mateos, Espínola, Ros (2), Gardinaru (8), Real (2), Torreguitart, Larrégula (8) i Pascual.

Natural Òptics
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Caballero (6), López (2), Serena, Vallecillos (9),Alaoui, Sánchez (3),Viles (1), Faura, Bellmunt i Oltean (8).
INFANTIL PROMOCIÓ
Àrbitre: Doblas.
Parcials: 8-5, 12-4, 24-3 i 22-9.

La segona meitat va ser la clau
del partit entre el Vallfogona i
el Balaguer, ja que al descans el
marcador era de 20-9. A partir
del tercer quart, les locals van
sentenciar al seu favor.

