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Preinfantil femení

Les jugadores del CB Lleida
superen el CENG i el Calaf

Les de roig es proclamen campiones de la lliga
El CB Lleida Opel
Lleidamòbil es va proclamar
campió de la lliga femenina
preinfantil en superar a la
ronda final el CENG d’Artesa
de Segre i el CB Calaf, en dos
duels on les dels Segrià van
ser molt millors.
Lleida
redacció
El CB Lleida Opel Lleidamòbil es
va proclamar campió del campionat territorial preinfantil en
guanyar els dos partits de la gran
final, davant CENG i Calaf, amb
certa comoditat degut al potencial que van demostrar en tot moment. En el primer duel, les del
Segrià van fer un partit molt complert i es van imposar per 53-3.
Al segon enfrontament, es van
veure les cares amb un Calaf molt
ofensiu que va aconseguir encistellar 51 punts, però les noies del
CB Lleida en van fer 101 i es van
proclamar campiones de la lliga
preinfantil de Lleida. D’aquesta
manera, les jugadores de l’Opel
Lleidamòbil van completar una
final perfecta, guanyant els dos
partits jugats, i van proclamar-se
campiones amb molta claredat.
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FOTO: FCBQ / Les jugadores del Segrià van completar una final perfecta

Premini masculí

Masculí

El CEP Vallfogona
guanya un duel
important a
domicili a la pista
del Bellvís (53-76)
Un bon inici de partit dels jugadors del CEP Vallfogona, que
van sortir amb moltes ganes i
intensitat, va fer que el duel es
posés molt de cara per als visitants. Al segon parcial, però, els
locals van retallar distàncies i
es va arribar al descans amb un
només un punt d’avantatge per
al Vallfogona.
La tornada de vestidors va
ser molt més favorable per als
visitants, que van aconseguir
un parcial de 12-25 i van tornar
a escapar-se en el marcador. El
darrer quart no va servir per a
gaire als locals, que només van
poder veure com els de Balaguer sentenciaven el duel.
El jugadors visitants Prat i
Ros, que van anotar 18 punts
cadascun, van ser els millors
del partit i van guiar el Vallfogona a la sisena victòria de la temporada. A la taula, el CEP queda
situat a la desena plaça mentre
el Bellvís és catorzè.
CB Bellvís: Bernat (9), Mitjans
(3), Revuelta (9), González (8),
Pijuan (5), Falip, Solé (3), Escalé
(14).
CEP Vallfogona: Prat (18), Robles (3), Casals (9), Ros (18),
Borda (9), Borda (5), Aige (6),
Méndez, Segarra (8).
Parcials: 10-16, 20-15, 12-25,
11-20.
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Cara i creu per als nois
del CB Pardinyes en els
seus respectius partits
El CB Pardinyes va caure derrotat a la pista del CB Cervera per
69-37. Els locals van ser millors
en els moments clau i van aconseguir la sisena victòria consecutiva, amb el que es mantenen
líders invictes de la categoria.
En canvi, el Flor de Vimbodí CB
Pardinyes groc queda a la segona plaça amb tres triomfs i dos
partits perduts. En els altres
partits del grup 2 del campionat
premini masculí, el BAC Agramunt, tercer classificat empatat
amb el Pardinyes, va superar el
Sedis Karting El Pla per 48-33.
Els locals van aconseguir un petit avantatge de punts al seu favor que no van deixar escapar.

A més, el Força Lleida negre va
caure derrotat amb el CB Bellpuig (21-42).
Al grup 1, en canvi, cal destacar els triomfs del Sedis Comercial i del Pizza Napoli Cappont a
domicili. Els de la Seu d’Urgell
van vèncer el CENG Essència
(35-51) mentre els del Segrià
van superar el CB Pardinyes negre per 22-70. A la classificació,
el Força Lleida es manté líder
invicte amb cinc triomfs per davant del Cappont, que en suma
quatre. El Morabanc Andorra
és tercer empatat amb el CENG
Essència. Finalment, el Sedis és
cinquè seguit del CB Mollerussa
i del CB Pardinyes negre.

L’Andorra, campió en guanyar el CN Tàrrega
El Morabanc Andorra es va proclamar campió de la lliga mini en superar a la gran final el CN Tàrrega per 58-86.
El duel va tenir molta emoció gràcies al bon joc dels dos equips. CB Mollerussa i CB Pardinyes negre van ser els
equips semifinalistes. A la primera ronda, van quedar eliminats el Pardinyes groc i l’Alpicat. / FOTO: FCBQ

