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Ajustat triomf del CB Lleida
Les de Cappont guanyen a Mollerussa en un gran duel
El CB Lleida mini va
aconseguir la victòria
per la mínima davant el
Mollerussa en un intens i
emocionant partit i que va
acabar amb un resultat de
51-52.
Lleida
REDACCIÓ
Victòria ajustadíssima de l’EKKE
CB Lleida a la pista del CB Mollerussa groc. Les noies del Segrià
van saber aprofitar les darreres
opcions per emportar-se el triomf i van anotar una cistella que
les va permetre guanyar el partit
per la mínima (51-52). Les locals
també van fer un magnífic partit
però no van poder aconseguir el
triomf. A la classificació, el CENG
Autoxami és el líder amb dos victòries seguit del CB Àguiles, també amb dos triomfs. El Mollerussa és tercer, el Maristes quart i
el CB Lleida cinquè. Vallfogona i
Bellpuig encara no han guanyat i
Peña Fragatina és sisè.
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El CENG venç el
Peña Fragatina
i es manté líder
de amb un ple de
victòries (62-12)
El CENG Autoxami va superar
amb claredat el Peña Fragatina en un partit molt complert
per part de les jugadores locals,
que van imposar-se sense problemes (62-12). Les de casa van
aconseguir la segona victòria
consecutiva a la segona fase
del campionat i es mantenen
líders de la lliga sense conèixer
la derrota. A més, el CB Àguiles,
que va superar el OMS Compost CEP Vallfogona a casa (6839) és el segon classificat amb
dos triomfs.
A la propera jornada de la
lliga mini, les noies del Peña
Fragatina jugaran el seu duel
a la pista del CB Mollerussa, el
CB Bellpuig rebrà el líder CENG
Autoxami, el CB Lleida tindrà
com a rival el difícil CB Àguiles
i el CE Maristes Montserrat es
veurà les cares amb el CEP Vallfogona.
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El Balàfia cau a Balaguer i
encaixa la segona derrota
del campionat (57-37)

El CB Àguiles es fa fort a
casa i no dóna opcions al
CEP Vallfogona (68-39)

FOTO: Lídia Sabaté / Les de verd ho van provar fins al final

FOTO: CE Ponent / L’equip local va sentenciar el duel a la primera part

Segona derrota de la segona fase del campionat infantil de CB
Balàfia, aquest cop a la pista del
Natural Optics CB Balaguer. Les
de la Noguera van ser superiors
en els moments clau del duel i es
van emportar el triomf per 54-37.
Als altres partits del grup, el CB
Calaf va vèncer el CENG (39-27)

i el CB Cervera es va veure superat pel BAC Agramunt (28-41). A
la classificació, el Calaf és el líder
de la lliga amb dos triomfs seguit
del Balaguer, Agramunt, CENG i
Bellpuig. El Balàfia porta dos derrotes consecutives i el Cervera és
el cuer amb una derrota i un partit pendent.

Derrota del CEP Vallfogona a la
pista del CB Àguiles (68-39). Les
locals van sortir molt fortes i van
aconseguir un parcial al primer
quart que no van deixar escapar.
Tot i que el Vallfogona va provar
la remuntada fins el final del duel, el CB Àguiles va emportar-se
el triomf amb claredat a la seva

pista.
CB Àguiles: C.Mas 17, J.Candelo
9, R.Martínez, L.Farré 5, M.Rovirosa 5, A.Albareda 8, B.Moron
8, G.Palau 7, N.Ferran 8.
CEP Vallfogona: A. Caruceru,
M.Oms, C.Ogbeide 18, N. Blanch
10, D.Campabadal, Cl.Sorribes 5,
B.Torreguitart 5, J.Fondevila 1.

