SEGRE
DISSABTE 16 DE GENER DEL 2016
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Bàsquet Femení

Aquagan Lleida
Rossell (10), Canet (2), Calonge (23), Feliu (2),
Lladonet (4), Vallès (1), Sementé (5), Boladeres
(3), Felip, Díaz (10), Bosch i Asensio (8).
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PRIMERA CATALANA
Àrbitres: Panadero i Burgos.
Parcials: 17-17, 19-12, 15-20 i 17-13.

Molins
Pagès, Bubé (10), Puentes (5), Alegre,
Pedrerol (7), Triginer (6), García (7), Daga (7),
Raja (7) i Carmona (9).

El CB Lleida suma un triomf de
prestigi davant d’un rival directe
LES VERMELLES VAN SENTENCIAR EL MOLINS ALS INSTANTS FINALS
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Toscano (3), P. Ros (8), Gispert (1),
Fernández (2), Pérez, L. Ros (7), Andrés
(4), Aragón (15), Sagols (4), Morena (4),
Taltavull (3) i Ficapal (6).

Sedis Efausa
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Vilanova (2), Anna Rebés (2), Cerqueda,
Maria Rebés (5), Bradley, Guillén (16), Porta (1), Colmenero (6), Brunet (2), Pérez
(3), Garreta (11) i Vicente (4).
PRIMERA CATALANA
Àrbitres: Rodríguez i Álvarez.
Parcials: 14-13, 12-13, 13-15 i 18-11.

El Sedis Bàsquet es va veure
sorprès a la pista del Collblanc,
un dels equips de la zona baixa de la taula, però que va sortir amb molta motivació després de l’aturada nadalenca.
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Mateos (5), Martínez, Martí (4), Rúbies
(7), Real, Garrofé, Miralles (2),Tella (3), Boixadera (4), Piqué (12), Blanch (3) i Cortada.

Calaf

57

N. Mas (1), Sarret (4), Prat, N. Fernández
(5), Rial (7), J. Mas (15), Biosca (6), L.
Fernández (8), Codina (1), Trullàs (8) i Saguès (2).
COPA FEDERACIÓ SENIOR
Àrbitre: Soriano.
Parcials: 4-9, 20-15, 10-12 i 6-21.

El Mollerussa,
molt més físic
Balaguer
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Aida (10), Anna Rosa (2), Sally (9), Selene
(11), Meri (4), Maria Martín, Mireia (3) i
Judit.

Mollerussa
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Llobera (13), Vendrell (6), Soro (3), E.
Llobera (5), Roca (7), Ribalta (10), Gil (15),
A. Ribolleda (2) i C. Ribolleda (22).
COPA FEDERACIÓ SÈNIOR
Àrbitre: Tecchia.
Parcials: 21-25, 5-27, 7-10 i 6-20.

ITMAR FABREGAT

Vallès intenta capturar una pilota davant de Carmona, jugadora del Molins.

El Sedis es veu
sorprès a l’Hospitalet
Collblanc

Rúbies Abat

El Vallfogona no va poder classificar-se per a les semifinals de
la final a quatre de la Copa després de perdre a casa davant
d’un Calaf que va sentenciar al
darrer quart amb un clar parcial de 6-21.

Lleida. El CB Lleida va aconse-

guir un triomf important de cara
a les seves aspiracions superant
el Molins, un dels rivals de la
zona alta de la classificació. Un
bon inici de partit va fer que les
vermelles se situessin amb un
14-7, que les barcelonines van
poder remuntar fins al 17-17. Al
segon quart, un mal moment va
poder superar-se amb un parcial d’11-0 que va permetre al
Lleida arribar al descans amb
7 punts de marge (36-29).
Però el Molins va dominar el
rebot després de passar pels
vestidors i va ajustar el marcador de nou abans d’entrar als
minuts decisius (51-49). No va
ser fins als darrers instants, amb
una recuperació clau de pilota i
dos ràpids contracops, que el
CB Lleida va poder certificar la
que és la novena victòria de la
temporada a Primera.

El Vallfogona, fora
de les semifinals

L’encontre va ser molt ajustat
i durant els primers minuts les
diferències no van ser molt altes, amb un punt favorable a
les barcelonines al final del primer quart (14-13) i un empat al
descans (26-26).
Al tercer període, el Sedis
va aconseguir un marge de set
punts, però males decisions
van fer que el marcador es tornés a ajustar (39-41). Als darrers minuts, el Collblanc va signar un parcial de 9-2 i el Sedis ja va ser incapaç de referse d’aquest cop moral, encaixant la sisena derrota de la
temporada a Primera.

La pròrroga dóna la
victòria al Balaguer
Cudós Consultors
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Bastida, Fernández (9), Rosales (14), Ticó (13), Andrés (10), Rubi, Bondia, Tiffon
(8), Paniagua (8) i Martín.

Manyanet
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López (18), Ribas, Bultó (17), Busquets
(9), Pérez (7), Besora, Adsera (6), Ardid,
Torné i Tarín (2).
PRIMERA CATALANA
Àrbitre: Tecchia i Alimbau.
Parcials: 19-19, 8-7, 10-14, 14-11 i
11-8.

El Balaguer va sumar una important victòria davant del Manyanet de Reus, en un partit
que finalment es va haver de
resoldre a la pròrroga. L’encontre va tenir constants alterna-

tives al marcador, amb un empat al final del primer quart i
les defenses molt més intenses al segon, arribant al descans amb un 27-26. La manca d’encert local va fer que el
Manyanet aconseguís entrar
al darrer quart al davant al
marcador (37-40). I amb 48-51
les reusenques van fallar dos
tirs lliures i un triple de les lleidatanes portava el partit a la
pròrroga. Durant el temps extra, l’encert des de la línia de
tirs lliures va ser determinant
i el Balaguer es va acabar emportant la cinquena victòria de
la temporada.

El Mollerussa va demostrar el
seu millor físic després d’un primer quart igualat (21-25). A poc
a poc, les de Pla van anar augmentant les diferències per
aconseguir la classificació.

Els nervis
passen factura
Cerdanyola
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G. Gómez (3), N. García (3), M. Gómez (9),
Caballero (11), L. García, Reina (6), Calsina (5), Palomo (11), Querol (12), Cara (5)
i Méndez (5).

Lleida.net
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Plensa (12), Rexach (21), Ferrer (8), Mariona (13), Balcells (2), París (2), Aresté (4), Barceló, Sanfeliu (4) i Iris (4).
JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Àrbitres: Meda i Santos.
Parcials: 18-14, 15-16, 16-17, 12-14 i
11-9.

El Lleida va tenir l’opció d’endurse la victòria de la pista del Cerdanyola, però a falta de 12 segons pel final va estar massa
nerviós en atac i les locals van
acabar sentenciant.

