SEGRE
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19

Bàsquet Femení

EKKE CB Lleida
Del Olmo (2), Salas (4), Comet (2), Tarragó, Vilella,
Martínez (5), Velluti (21), Alsinet (5), Torruella (2) i
Ibars (11).

51

56

MINI
Àrbitre: Enfedaque.
Parcials: 4-4, 6-10, 6-13, 6-5, 12-5, 2-7,
11-2 i 4-10.

Maristes Montserrat
Ribot (7), Mestre (9), Pardell (15), Florensa,
Pérez, Saiz (12), Quintana, Perna, Romero (9),
Gómez (2), Gassó i Pifarré (2).

Victòria de Maristes que sorprèn
en un gran darrer parcial

El Sedis no es va
trobar còmode
Sedis Esquitx

13

Turu, González, Berenguer, Fernández,Argerich, Navarro, Ramon (2), Ribó, García (7),
Palomo, Contreras i García (4).

Il Duomo CB Lleida

63

Planes (16), Domingo (2), Pla (9), Prim (10),
Ibars (6), Justo (10), Gòdia (4), Palau (2), Palau (2) i Sallan (2).
INFANTIL
Àrbitre: Farré.

ELS ÚLTIMS MINUTS DE JOC VAN SER ELS MÉS DECISIUS DEL PARTIT

Parcials: 4-9, 0-12, 2-12, 5-14 i 2-16.

Lleida. El CE Maristes Montser-

L’Il Duomo CB Lleida va derrotar
el Sedis Esquitx per un contundent 13 a 63. Les visitants es van
mostar molt superiors des d’un
inici i això va minvar els tirs de
les locals. Els errors en defensa i els desencerts del Sedis van
afavorir el Lleida.

rat es va emportar la victòria,
molt disputada fins al final, davant l’EKKE CB Lleida en l’inici
de la segona volta de la lliga. Els
dos equips ja eren conscients
que seria un encontre molt intens. Tot i així, l’inici del joc va
ser molt imprecís i no van acabar d’entrar al partit. Al segon
quart, les visitants van augmentar la intensitat i van agafar una
petita renda, amb un resultat de
22 a 32 a la mitja part. Però de
seguida les locals van augmentar el ritme i van complicar el joc
al Maristes Montserrat. Qualsevol podia guanyar, ja que els
parcials acabaven amb igualtat de punts. Aquesta vegada, la
sort va caure en mans de les visitants, que amb intensitat i
moltes ganes van aconseguir la
victòria gràcies al darrer parcial de 4-10 que van sentenciar.

El Balaguer no pot
aixecar el partit
Natural Optics

Luis Lax Autocars

60

Montaner (5), Rial (5), J.Mas (14), L.Fernández (14),Trullas (9), N.Mas, N.Fernández (2), Biosca (7), Codina (4) i Sagues.

CN Tàrrega

58

López (3), Piedrabuena (1), Rebolleda (21),
Concabella (5), Moras (4), Cortadellas (5),
Selva (3), Guardia (4), Bonet i Cruz (12).
SÈNIOR
Àrbitre: Alimbau.
Parcials: 20-15, 6-13, 13-9, 11-13 i 108.

El Calaf, amb sang, suor i llàgrimes, va acabar emportant-se
la victòria davant el Tàrrega en
un partit d’infart que es va resoldre a la pròrroga. Les targarines van sortir a totes sense

68

Antelo (1),Acosta (2), Sanfeliu (7), Espachs
(10), Bitar (5), Balagueró (6), Solanilla
(11), Monné (18) i Lujano (8).
INFANTIL
Àrbitre: Jiménez.
Parcials: 2-14, 5-9, 2-8, 5-7, 6-7, 2-14, 45 i 5-4.
JOSÉ LUIS CALVO

L’EKKE CB Lleida va lluitar fins al final però va poder guanyar el partit.

Partit d’infart amb
mínima victòria local
CB Calaf

31

Caballero (1), López, Palaci (5), Serena,Vallecillos (8), Alaovi (2), Sánchez (13), Viles
(2) i Faura.

tenir en compte que el Calaf
era el líder, i a més imbatut, de
la categoria.
Així les coses, el Calaf va
trobar millors posicions de tir
que les visitants que, amb una
defensa rival que no podien
superar, s’ho havien de jugar
tot en els tirs de lluny. Amb tot,
cap dels dos equips aconseguia una renda suficient de
punts que els permetés jugar
amb certa comoditat. El lluminós va estar igualat fins al final
del partit, però les de Calaf van
saber aguantar les rivals i van
guanyar per dos punts en el
temps afegit.

Cinquena victòria del
Sedis davant el TGN
AE Sedis

67

Vilanova (10), Rebés (3), Cerqueda (20),
Rebés (10), Bradley, Guillén (2), Porta
(3), Colmenero (2), Brunet, Pérez (6),
Garreta (4) i Vicente (5).

TGN Bàsquet B

36

Pascual, Cabré (11), García, Barreira, Robledo (1), Maluenda (5),Villegas (13), Pocino, Martínez (4), Gómez (2), Vidal i Zerouali.
SÈNIOR
Àrbitre: Farré i Berbesi.
Parcials: 19-14, 14-13, 18-3 i 16-6.

L’AE Sedis va sumar la cinquena victòria de la temporada al
Palau d’Esports de la Seu d’Urgell davant el TGN Bàsquet. El
primer període va tenir un ritme de joc molt igualat, amb in-

tercanvis de cistelles i un TGN
en zona des del primer minut
de matx. El Sedis aconseguia
moure bé l’esfèric en atac
però en defensa no acabava
de trobar la seva solidesa. Tot
i així, el resultat del primer
temps va ser de 19-14 a favor
de les locals. A la represa, el
Sedis va començar amb un ritme defensiu molt alt que li va
permetre fer uns tirs còmodes
i aconseguir una diferència
més gran en el marcador. El
TGN va intentar aguantar el ritme però el triomf es va quedar
a la Seu d’Urgell amb un resultat prou còmode.

El Luis Lax Autocars CB Lleida
va derrotar el Natural Optics CB
Balaguer a domicili en un encontre que sempre van dominar
en els parcials a excepció de
l’últim i van donar una victòria
fàcil per a les visitants.

Mal inici però amb
victòria del Lleida
Sant Quirze

39

Perarnau (9), Meroño, Sánchez (7), García (2), Domínguez (3), Gil (2),Turu, Fernández (5), Garcia, Martí (5) i Sorita (6).

Lleida.net

57

Plensa (6), Rexach (10), Ferrer (7), Farran
(6), Aresté (1), Barceló (2), Sanfeliu (2),
Tribó (17), Paris (4) i Balcells (2).
JÚNIOR
Àrbitre: Alcaraz i Casas.
Parcials: 10-10, 11-21, 6-13 i 12-13.

El Lleida.net va guanyar davant
el Sant Quirze Bàsquet Club
després d’un inici amb poca intensitat per part dels dos equips
que es va resoldre al final.

