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El Tàrrega torna a guanyar

Les de l’Urgell trenquen la mala ratxa de dues
derrotes seguides en vèncer el Balaguer (39-19)
El CN Tàrrega es va
retrobar amb la victòria en
completar un gran partit a
casa davant el CB Balaguer
per 39-19.
Lleida
redacció
Plàcida victòria a casa de les jugadores sèniors del CN Tàrrega que
aquest cap de setmana s’enfrontaven a les sèniors del CB Balaguer B. La primera part va estar
marcada per un joc molt dispers
on les pilotes perdudes i el poc
encert de cara a cistella feia que
s’arribés al descans amb un marcador molt baix 12-09. A la represa les targarines van trobar
el ritme, assegurant els passes i
amb major encert de cara a cistella aconseguir una petita renda,
que es va veure incrementada en
el quart període ja que les visitants molt descentrades no van
estar mai còmodes.
CN Tàrrega: C. López (2), G. Piedrabuena (7), N. Bonet (2), G. Rebolleda (4), M. Concabella (14),
E. Romero, E. Cortadellas (4), M.
Marimon, A. Bobet i Z. Moras (6).
CB Balaguer: A. Salud, J. Altisent
(2), S. Mballo (6), S. Borras (2), B.
Paniagua (3), N. Mateu, M. Sayos
(2) i M. Martin (4).
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El Maristes es
manté líder en
guanyar el seu
desè partit

El CB Lleida supera el
Cervera i s’emporta el
títol de campió (65-80)

El Maristes es va imposar a casa en la visita del CB Balaguer
per 51-40 i va poder continuar
com a líder invicte de la lliga
júnior femení. Les blaves van
ser superiors al darrer tram
del partit i van poder defensar l’avantatge de punts a favor fins al final. En els altres
duels, el Vallfogona va superar
el BC Almenar, el CB Balàfia va
caure per la mínima davant el
Bell-lloc (35-36), el Bellpuig no
va tenir problemes davant el
Tremp (84-15) i el Sedis va vèncer un lluitador Calaf (48-44). A
la lliga, el Maristes segueix líder
per davant d’Andorra i Sedis.

El CB Lleida Unicars Ponent va
completar una fase final perfecta i va aconseguir proclamar-se
campió de la lliga en superar el
CB Cervera Mobel Linea Negre a
la gran final per 65-80. Les lleidatanes van ser millors en gairebé totes les facetes del joc i
van aconseguir un avantatge de
punts, amb el pas dels minuts i en
una gran segona meitat de partit,
que les va servir per guanyar el
títol de la lliga mini territorial de
Lleida.
A les semifinals prèvies, el CB
Cervera, finalista del campionat,
va superar sense problemes el
CENG Autoxami per 76-26. En

canvi, l’Unicars Ponent CB Lleida
va patir per passar a la final degut
a que el Sedis Caditours va ser un
digne rival i va plantar cara fins al
final del duel (71-57).
CB Cervera: L. Gual (2), M. Vila
(4), M. Sucarrats (3), A. Evans, L.
Montagut (21), L. Sala (1), B. Pedros, H. Cisse (16), A. Roque (16),
C. Sucarrats (2).
CB Lleida: Gift Uzzi, Andrea Benedé (14), Blanca Jou (19), Marta
Bernat (4), Anna Teba, Clara Ortega (2), Núria Huguet, Mireia Ibarz
(16), Marta Moya (12), Cèlia Barbosa (6), Maria Donés (7).
Parcials: 5-8, 10-4, 6-9, 4-8, 1217, 5-11, 9-10, 14-13.
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