SEGRE
DIVENDRES 25 DE DESEMBRE DEL 2015

21

Basquet Femení

Luis Lax CB Lleida
Acosta, Antelo, Lujano, Sanfeliu, Bitar, Monné,
Solanilla, Balagueró (2) i Espachs.

2

53

FINAL INFANTIL TERRITORIAL
Àrbitre: Panadero.
Parcials: 0-16, 0-11, 2-18 i 0-8.

Roc Roi CB Lleida

Un matx que
es decideix a
l’últim segon

Domingo (6), Sallan (6), Pla (8), Palau (6), Gòdia
(2), Prim (8), Ibars (6), Palau (8) i Planes (3).

CB Mollerussa

El Roc Roi deixa sense opcions
el Luis Lax i s’emporta el títol

51

Szeunyes (12), Setó (2), Hernández (2), Codina (5), Cerdán, Vives (8), Silvestre,
Novell (18) i Polo (4).

CB Lleida Blanc

48

Jiménez (4), Ribes (6), Nisipeanu (8), De
la Casa (1), Codina (2), López (11), Esteve
(9) i Veiga (7).
PREMINI

FESTA DE GERMANOR ENTRE ELS DOS EQUIPS DEL CB LLEIDA

Àrbitre: De Toledo.

Artesa de Segre. La final no va

Parcials: 10-6, 6-3, 11-8, 0-2, 2-7, 7-6, 66 i 9-10.

tenir color, com indica el resultat, però el que destaca vertaderament de la gran festa esportiva és la germanor que es
va produir al pavelló d’Artesa de
Segre a la final territorial infantil, ja que la disputaven dos
equips del CB Lleida, el Roc Roi
i el Luis Llax. Festa doncs, dins
i fora de la pista en una final que
no va tenir cap mena d’història a causa de la superioritat del
Roc Roi, que va tancar el marcador i el partit abans d’hora
amb un 53-2. Malgrat la diferència, hi va haver lluita dins la pista, pero tant en defensa com en
atac la superioritat del Roc Roi
va ser inqüestionable. El tècnic
de l’equip guanyador va donar
minuts a tota la banqueta, cosa
que es coneix en el repartiment
dels punts anotats entre totes
les jugadores.

El CB Lleida Blanc va caure davant el CB Mollerussa per un
ajustat 51 a 48. Les visitants van
jugar amb agressivitat i van lluitar totes les pilotes, però les locals van tenir una defensa impecable que impedia fer cistelles al Lleida. El partit va ser molt
igualat i els primers temps no
definien la victòria, ja que els
punts queien per les dues bandes. Al descans, el marcador era
de 27 a 19 a favor del Mollerussa. A la represa, el matx va seguir amb la mateixa línia però el
Lleida va esforçar-se per aprofitar alguns contraatacs. Això no
va ser suficient per emportar-se
el partit perquè les locals van tenir la sort d’encertar en els últims segons i es van quedar
amb el triomf amb una diferència de tan sols 3 punts.

CBLL

Els dos equips finalistes van posar agermanats abans de la final d’Artesa de Segre.

EL Binèfar guanya el
títol cadet territorial
Electricidad Herrera

60

Sancho, Gil (19), Lles (1), Rodellar (16),
Ballarín, Pascual (2), Merrera (12),Alas, Bailac, Beguer (10) i Allvé.

Electricitat Segrià

57

Capdevila (6), Calavia (10), Tarragó, Vigatà (7), Estaún, Prim (9), Ibars (4), Gòdia
(4), Capdevila (3), Maldonado (14) i Macià.
FINAL CADET TERRITORIAL
Àrbitre: Alba.
Parcials: 21-12, 9-13, 15-18 i 15-14.

La final cadet territorial femenina disputada a Artesa de Segre
va ser d’allò més igualada entre
dos equips de nivell molt semblant i que es coneixen moltíssim. La clau de la final va ser

en un primer quart impecable
de les jugadores de Binèfar (2112) que van saber dosificar bé
la seua renda tot i perdre els altres dos (9-13 i 15-18). Amb les
coses així d’igualades es va arribar al definitiu quart, en què el
Binèfar va a cabar imposant la
seua llei i, a més a més, va augmentar el seu avantatge fins a
tres punts (60-57), cosa que li va
suposar la conquesta del títol.
Gil (19 punts), Rodellar (16) i
Morrera (12) van ser les jugadores clau de les de la Llitera, mentre que Maldonado, amb 14
punts, va ser la jugadora més
determinant del CB Lleida.

CBLL

La final cadet femenina es va resoldre per un ajustadíssim marcador.

