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El Força Lleida no dóna
opcions a l’Andorra i
s’imposa a la lliga cadet
Els del Segrià van dominar sempre (29-81)

El CB Lleida aconsegueix el
campionat a la lliga infantil

Els cadets del Força Lleida
van superar amb claredat el
Morabanc Andorra i es van
proclamar campions de la
lliga cadet territorial.
Artesa de Segre
redacció
Final del campionat territorial de
Lleida entre el Morabanc Andorra
i Torrons Vicens Força Lleida, dos
equips que han finalitzat invictes les seves respectives lligues.
El partit va començar amb molts
nervis per part dels dos equips i
molt desencert en el llançament,
i al minut 4 el marcador encara
era de 3-0, però ràpid va canviar
el partit amb un Torrons Vicens
Força Lleida que va accelerar el
ritme del partit i va tenir molt
d’encert des de 6,25.
L’Andorra per la seva part,
aconseguir anotar aprofitant la
superioritat sota el cèrcol, i aconseguia estar al partit 12-23 al finalitzar el primer període, però
en el segon quart els lleidatans
van imposar un ritme molt elevat
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FOTO: FCBQ / Les de blanc van vèncer a les seves companyes de club

El CB Lleida va estar present a
la final del campionat de lliga
infantil femení, ja que els dos
equips finalistes eren del mateix club. El derbi se’l va empor-
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aprofitant l’amplia rotació de la
qual disposa i els Andorrans van
baixar els braços davant l’encert i
el domini dels taronges.
En la segona meitat els locals
van sortir millor, més concentrats, però tot i així la distància es
va incrementar mica en mica, fins
que al darrer quart es va tancar el

marcador.
Morabanc Andorra: Garcia 2,
Lopez 0, Lacopia 0, Lacaste 0, Diez 0, Pons 14, Badana 3, Hurtado
2, Joval 7.
Força Lleida: Elvira 9, Codina 7,
Mata 9, Puiggrós 9, Escandil 3,
Aliaga 17, Gil 4, Sierra 13, De Pedro 3, Lopez 0, Carrera 8 , Jove 2.

Mini masculí

El CB Pardinyes cau amb
el Tàrrega i es queda a les
portes de la final (92-42)
La primera meitat del partit va
començar amb un ritme molt
fort per part de l’equip de Tàrrega, amb ràpids contraatacs i
cistelles força fàcils. En la segona
meitat, el ritme local era determinant per dificultar la circulació de pilota i assolir situacions
alliberades de llançament.

Cadet femení

El Binéfar completa un gran
partit i venç un CB Lleida
molt combatiu (60-57)
L’Electricidad Herrera Binéfar es
va proclamar campió a la lliga cadet femení en superar l’Electricitat Segrià CB Lleida per un ajustat
60-57. Les jugadores que feien de
locals van completar un gran partit davant unes lluitadores noies
del CB Lleida, que sempre van estar ficades dins del partit i en cap
moment es van donar per vençudes, arribant als darrers minuts
amb opcions per emportar-se el
triomf. Al final, tot i les ganes que
van posar les visitants, va ser el
Binéfar l’equip que es va proclamar campió de la lliga lleidatana
cadet femení.
Un mal inici de les noies del CB
Lleida va fer que les locals s’esca-

pessin una mica en el marcador,
però amb el pas dels minuts, i
després d’alguns ajustaments,
les visitants van ficar-se al partit
per lluitar fins el final del matx.
El CB Lleida va tenir la possibilitat d’empatar però va fallar en els
llançaments.
Binéfar: Sancho, Gil (19), Lles (1),
Rodellar (16), Ballrin, Pascual (2),
Merrera (12), Alas, Bailac, Beguer
(10), Allve.
CB Lleida: Capdevila (6), Calavia
(10), Tarragó, Vigatà (7), Estaun,
Prim (9), Ibars (4), Gòdia (4), Capdevila (3), Maldonado (14), Macià.
Parcials: 21-12, 9-13, 15-18, 1514.

tar, així com el títol de campió,
el Roc Roi CB Lleida, en vèncer
les seves companyes del Luis Lax
CB Lleida per un resultat final de
2-53.
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CN Tàrrega: Piqueres (4), Miralles (15), Castillero (26), Vila (5),
Puig (10), Herrera (10), Martinez
(10), Farreny (5), Zaragoza (5),
Ribalta (2).
CB Pardinyes: Tersa (4), Capell
(22), Aguila (2), Dominguez (2)
Jordan (2),Daruich (2), Ibars (2),
Anglada (2), Solans (1), Singh (1).

