SEGRE
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Bàsquet Femení

Balàfia
Gavarró, Egea (16), Castro, Pubill (18),
Alquézar (2), Isidro, Piñol (2), Marco (6),
Muñoz (6) i Domènech.

50

68

CADET
Àrbitre: Enfedaque.
Parcials: 12-17, 13-19, 18-20 i 7-12.

Bellpuig
Piqué (2), Casals, Boix, Minguell (7), Farré (28),
Espinet, Potet, Carné (9), Segura (8), Vall (10) i
Pujol (4).

El Tàrrega obté
una clara victòria
CN Tàrrega
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Serra (4), Armengol (12), Tryndyak (13),
Fitó (6), Marsol (2), Fontanet (9), Monastyrska (4), Ampurdanés (5), Camats
(8) i Manasanch.

CB Mollerussa
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Cabrera (3), Pere (2), Coma, Soldevila (3),
Monyarch, Olivart (2), Segura, Feixa i Sosa (2).
CADET
Àrbitre: Berbesi.
Parcials: 19-5, 26-5, 16-2 i 2-0.

El Tàrrega va obtenir una còmoda victòria a la seva pista davant
el Mollerussa. Les targarines
van sortir molt fortes des del primer minut i ja van continuar
amb aquest ritme fins al final del
partit.

Partit esplèndid
de les lleidatanes
Electricitat Segrià
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Castelló (5), Serrano, Capdevila S. (2), Calavia (5),Tarragó (4),Vigatà (10), Estaun (7),
Capdevila (2), Maldonado (7), Macià (15) i
Palau (2).
CARLES MIRANDA

Una jugadora del Bellpuig es fa amb la pilota per evitar una perillosa contra del Balàfia.

ELS 28 PUNTS DE LA VISITANT FARRÉ ACABEN SENT DECISIUS
PER A LA VICTÒRIA DE LES DE L’URGELL A L’AGNÈS GREGORI
68) a casa davant del Bellpuig
en un partit molt igualat. Tot i el
resultat, la intensitat dels dos
equips va aconseguir que el
partit fos força espectacular a

l’Agnès Gregori. Les de l’Urgell
van dominar el rebot i van sentenciar amb cistelles cada pilota perduda per les locals, que,
amb tot, en cap moment van
abaixar els braços i van domi-

nar en alguns moments clau
del partit. Però les seves errades en atac, les pèrdues de pilota i els desencerts en defensa van posar en safata la victòria a les rivals. El final del par-

tit va ser molt intens, però es
va notar la mà de Farré, que,
amb 28 punts, va ser l’estrella
del partit i la botxí de les locals.
Pubill i Egea no es van quedar
enrere, amb 18 i 16 punts.

CADET
Àrbitre: Domingo.
Parcials: 16-4, 16-12, 12-9 i 15-15.

L’Electrticitat Segrià va guanyar
a la cinquena jornada davant
el Morabanc Andorra. Els locals
tenien un partit complicat, però
van sortir amb molta intensitat
i van aconseguir el triomf.

El derbi, en mans
de les visitants
Marquès CB Lleida B

Triomf ajustat del Vallfogona
davant un difícil Bellpuig
Vallfogona
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Agelet, Pascual, Castells (23), Torné (4),
E. Llobera (7),Argelich, Babot (4), Real (3),
Miret (4) i Gonzàlez.

Bellpuig

40

Cots, Escribà, Guasch, Bolau, Sisteró (6),
Carabassa (6), Segura (16), Escribà, Sellés (2), Sàrries (2) i Pinent (2).
JÚNIOR
Parcials: 9-12, 21-7, 8-8 i 11-13.

El Vallfogona va guanyar davant del Bellpuig en un partit

força igualat. El primer parcial va ser molt disputat i va acabar amb un avantatge de 3
punts a favor de les visitants.
Les locals van augmentar el ritme i van capgirar el marcador.
A la represa, el Vallfogona va
canviar la defensa individual
per una defensa en zona que
va dificultar el joc al Bellpuig i
que va veure com perdia de
nou punts de marge.

El Tàrrega va lluitar
fins al final però sense èxit
Tàrrega
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Piedrabuena (2), Cortadellas (2), Guardia
(3), Rebolleda (2), Moras, López, Romero, Selva, Marimon (1), Bonet (2), Cruz (10)
i Concabella (1).

Sedis
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Sancho (7),Viles (10), Besoli (7), Royo (3),
Bradley (9), Porta (4), Estany (2), Porta i
Ribes.
SÈNIOR
Àrbitre: Tecchia.
Parcials: 5-15, 7-13, 4-6 i 7-8.
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Bardají (10), Ibáñez (7), Valdelvira, Valdelvira (9), Busma (2), Duran (4), Toribio (6) i
Torcvato (2).

Bellpuig fa mèrits a Lleida
Lleida. El Balàfia va perdre (50-

Morabanc Andorra

El Sedis va derrotar un Tàrrega a qui li va costar molt entrar
al joc. Els primers minuts ja van
ser de clar domini de les visitants, que van començar amb
força i encert. Al descans, el
marcador era de 12-28 a favor
del Sedis. Malgrat el bon joc i
l’esforç del Tàrrega, els errors
en els tirs i els descencerts a
cistella van donar la victòria
a les visitants.
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Rosselló (6), Berdegué (2), Nogueras (5), Ribera (7), Miró, Aguilar (6), Farreras, Pérez,
Tinoco (12), Porta i Rexach (12).

Sirius Bàsquet Club
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Ríos (9), Pérez (2), Martín (12), Otero (2),Torrens (13), Navarro (7), Aldea (2) i Amengual (9).
SEGONA FEMENINA
Àrbitre: Domingo.
Parcials: 11-19, 14-9, 12-16 i 13-12.

El Sirius Bàsquet Club-CB Trèvol
va guanyar per la mínima el
Marquès CB Lleida B. Les locals
van tenir un mal inici de partit,
però van poder seguir el ritme
de les visitants, que es van emportar una ajustada victòria.

