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Triomf del CB Lleida a la
pista del Bianya Roser
en un emocionant duel
Les del Segrià guanyen amb un triple

El Bell-lloc perd a casa en la
visita d’un Vallfogona superior

El júnior del CB Lleida
va disputar un partit
d’aquells que tenen tots
els ingredients: emoció
, intensitat i resultat
final favorable, davant el
Càmping Bianya Roser.
Barcelona
REDACCIÓ
En un inici amb una defensa intensa, les de Lleida s’avançaven
amb un parcial de 0-11 que augurava una jornada tranquil·la. Res
més lluny de la realitat; aquella
mateixa defensa va ajudar que,
en començar a fer faltes, l’equip
local remuntés gràcies a l’encert
en el tir lliure.
En el segon període, quan les
visitants semblava que tornaven
a agafar la directa, novament els
tirs lliures van evitar el distanciament. El tercer període va ser
per a les locals que movien pilota
amb molt més criteri en atac i defensaven amb encert en les seves
decisions i mostrant una intensitat que no tenien les lleidatanes.
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FOTO: CE Ponent / L’equip visitant va ser molt millor

Un gran CEP Vallfogona va aconseguir la victòria a la pista del
Bell-lloc. Cal destacar la constància en atac de les visitants i
la bona defensa al tercer parci-
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Aquest cop, els tirs lliures van salvar les visitants.
S’arribava al darrer quart amb
igualtat total (46-46). Triple inicial
per a cada equip i 49-49 que es
va mantenir inalterable durant 4
minuts. Els dos equips en bonus
i els tirs lliures, portaven a un 5254 a manca d’un minut i 20 se-

gons. Triple local i pressió mental
per a les visitants; intercanvi de
tirs lliures i 57-56 a manca de 19
segons. Temps mort visitant per a
organitzar les tropes, joc i triple
visitant (57-59). Temps mort local
per a una darrera oportunitat de
capgirar el marcador, que no va
arribar.

Masculí

Un triple als últims segons
dóna la victòria al Força
Lleida davant el Barna
Partit molt fluix d’un Força Lleida que va acusar massa la falta de competició. Els locals van
anar a remolc durant tot el partit
per culpa d’un mal parcial d’inici, que feia jugar a l’equip amb
molt nervis. Per la seva banda el
Grup Barna estava més ficat en
el partit i amb molt més ritme,

Cadet masculí

El CB Bellpuig supera un
gran Pardinyes que lluita fins
els darrers minuts de partit
El Pardinyes va jugar el seu millor
partit de la temporada contra el
Bellpuig, competint durant els
40 minuts i fins l’últim segon del
matx contra els urgellencs, que a
la primera volta s’havien imposat
per 42 punts de diferència i que
diumenge només ho van poder
fer per 18. La qualitat individual d’alguns jugadors visitants va
marcar molt el desenvolupament
del partit. Però el Pardinyes no es
va arronsar i va fer un joc molt
alegre i vistós per moments. Els
interiors lluitaven i agafaven gran
quantitat de rebots. També feien
bones sortides al contraatac que
aprofitaven els exteriors i es van
recuperar nombroses pilotes. El

primer quart va ser igualat (1216), però el partit es va desequilibrar al segon quart en el que el
Bellpuig es va imposar amb un
clar 8-21.
Lluny de baixar els braços, el
Pardinyes va reaccionar i per primer cop a la temporada, va guanyar un quart per 8-7. Els nois
gaudien i s’ho passaven bé competint. L’últim quart també va
ser igualat, i la grada també fruïa
amb l’espectacle que oferien els
nois, amb jugades de mèrit i qualitat tècnica. Així el darrer quart
amb un marcador 11-13 tancava
un partit acabat amb derrota en
el marcador, però amb sabor a
victòria (39-57).

al, deixant en només 4 punts a
les de casa. Al final, 32-68 per al
Vallfogona, que posa la balança
de resultats en positiu amb cinc
triomfs i quatre derrotes.
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van jugar molt bé les seves opcions i treien molts avantatges.
Amb el pas dels minuts, el Força Lleida es va anar trobant a la
pista i va aconseguir guanyar els
2n, 3r i últim quart, cada vegada
de més diferència. La victòria va
arribar amb un triple a falta de
quatre segons per al final.

