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Les noies del CENG guanyen
a la pista del CB Lleida

El Sedis venç un
Pardinyes que va
de més a menys
amb el pas dels
minuts (46-18)

Les jugadores locals perden per un clar 35-69

Victòria a la lliga dels nois preminis del Sedis en un partit
molt igualat fins al descans on
els jugadors del CB Pardinyes
van estar molt actius en defensa i arribant al balanç defensiu,
i això va ser la clau de mantenir-se al partit quan van marxar
al descans. La segona part va
ser una història completament
diferent i els visitants, que van
anar de més a menys, no van
poder endur-se el triomf a domicili.
Els jugadors visitants varen
sortir despistats sense fer la
mateixa feina defensiva i van
encaixar un fort parcial en contra i això va crear que l’ambient
de bona feina decaigués. Això,
juntament amb el desgast físic
al final del partit, varen fer que
el partit es decantes per el conjunt local que es va mostrar superior al darrer tram de partit i,
d’aquesta forma, va aconseguir
la victòria a casa.
Sedis: Canillo (8), Soldevila (6),
Masfarvé (4), Roqué (14), Tersa
(2), Sala (4), Foix (2), Vilanova
(2), Beltran (4).
CB Pardinyes: Ramirez (4), Gomez (3), Capell (3),Capell(4),
Ortiga (-), Seydi (-),Ribes(-), Cobos(4), Capdevila (-).
Parcials: 1-4, 7-2, 0-4, 10-1, 110, 9-4, 6-0, 2-4.

El CB Lleida mini no va
començar gens bé la segona
fase del campionat en
perdre a casa davant un
CENG que es va mostrar
superior (35-69).
Lleida
redacció
El CB Lleida va caure derrotat a
casa davant el CENG Autoxami
per un clar 35-69, en un duel on
les visitants van ser millors. Les
de roig van encaixar així la primera derrota de la segona fase, que
tot just acaba de començar. En els
altres duels, el Peña Fragatina va
superar per la mínima el CB Bellpuig (35-31), el CEP Vallfogona va
caure a casa amb el CB Mollerussa i el CE Maristes Montserrat va
perdre en la visita del CB Àguiles
(58-68).
A la classificació de la lliga mini femení, el CENG Autoxami és el
líder seguit del CB Àguiles, el CB
Mollerussa i el Peña Fragatina. A
la propera jornada, CB Bellpuig,
CENG (líder), CB Mollerussa i CB
Àguiles rebran a casa el CE Maristes Montserrat, Peña Fragatina,
CB Lleida i CEP Vallfogona, respectivament.

bàsquet

FOTO: Selena García / Les mini del Segrià van caure a la seva pista

Premini

bàsquet

El Cappont pateix per
superar a casa un lluitador
Morabanc Andorra
El Pizza Napoli Cappont va haver
de treballar de valent per superar a casa un rival que va plantejar nombrosos problemes als
jugadors de l’equip local. Els dos
equips van oferir un gran partit
als espectadors, que van tindre
l’oportunitat de gaudir d’un joc
vistós i molt dinàmic per part
dels dos conjunts.
El partit va començar amb un
intercanvi constant de cistelles
i va arribar al descans amb un
marge de 10 punts favorable a
l’equip local. Però la reacció visitant era d’esperar i ràpidament
es van escurçar les distàncies
fins als 3 punts, que seria la diferència amb la que es comen-

çaria l’últim període de l’enfrontament.
Una millor gestió dels minuts
finals per part del Pizza Napoli
Cappont que no es va deixar intimidar per la situació van permetre que finalment s’imposés
a un Morabanc Andorra molt
combatiu (64-51).
Pizza Napoli Cappont: Sanchez,
Gonzalez (2), Naves (3), Agustí
(5), Sarrate (8), Brkic (14), Alonso (2), Huguet (5), Martinez (4),
Lopez (9), Salamó (10), Zhuo (2).
BC Morabanc Andorra: Rodriguez (12), Puente, Valdevira (6),
Pla (5), Viñas (6), Sala (6), Tomas
(4), Guitart (2), Armengol (10),
Mulard.

El Mollerussa s’imposa al CEP Vallfogona

Triomf del CB Mollerussa davant el CEP Vallfogona en un partit poc disputat en el qual a la mitja part el resultat
era de 13 a 36. Les locals, que van plantar cara en alguns moments, van abaixar braços i les visitants ho van
aprofitar per escapar-se en el marcador. Al final, triomf del Mollerussa per 29-71 / FOTO: CE Ponent

