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SEGRE
DISSABTE 30 DE GENER DEL 2016

Bàsquet Femení

Aquagan Lleida
Rosell (5), Canet (8), Calonge (12), Feliu,
Lladonel (8), Vallès (2), Sementé (5), Díaz (5),
Bosch (10) i Asensio (6).
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PRIMERA CATALANA
Àrbitres: Del Olmo i Ugidos.
Parcials: 14-12, 20-10, 12-15 i 15-12.

Sedis Efausa
Vilanova (2), Bradley (2), Guillén (2), Porta (7),
Viles (4), Colmenero (2), Brunet (4), Pérez (16),
Garreta (1), Vicente (6) i Ribes.

El derbi de Primera, per al Lleida
LES VERMELLES SEGUEIXEN QUARTES DESPRÉS DE SUPERAR EL SEDIS
EN UN PARTIT EN QUÈ LES DE L’ALT URGELL NO VAN TENIR OPCIONS

Lleida.net
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Matadepera

49

Trullàs (13), Mullor, Soler (2), Prat, Queralt, Payán (2), Peralta (6), Garrido (7),Agusi (2), Martínez (4), Bellaescusa (8) i Cos
(5).
JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Àrbitres: Farré i Hervas.
Parcials: 23-6, 14-10, 17-15 i 23-18.

El CB Lleida segueix ferm a la
segona posició, només sota el
Sant Nicolau, després de superar el Matadepera amb comoditat, ja que les vermelles
van saber mantenir la inten-

El Asnoui (18), Diagne, Prat (10), El Asnoui (9), Bonvehí (2), Martins (2), Mesa (11),
Valdevenas (2), Pallarès i Sarret (12).
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Bonet Cars

Anna Rosa, Noelia (3), Sally, Selene (17),
Anna Torres (7), Mariona, Meri (2), Laia, Maria (5) i Mireia (6).
JÚNIOR NIVELL A
Àrbitre: Enfedaque.

Victòria del Calaf davant d’un
Balaguer que mai es va trobar
còmode sobre la pista. Les locals van anar augmentant les diferències a mesura que passaven els minuts i van acabar sentenciant al tercer quart.

Una primera
meitat clau
52

Bar Sport Bellcaire

Agelet (9), Pascual, Castells (16),Torné (6),
N. Llobera (6), E. Llobera (7), Babot (5) i
Real (3).
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Maristes

Lladonosa (5), Rubianes (7), Siuraneta (13),
Campi (19), Ruiz (8) i Sala (17).
JÚNIOR NIVELL A
Àrbitre: Martín.
Parcials: 10-24, 12-21, 16-16 i 14-8.

CARLES MIRANDA

Asensio, jugadora del CB Lleida, intenta anotar rodejada de jugadores del Sedis.

Les vermelles, fermes
a la segona posició
Rexach (6), Ferrer (10), Farran (22), París (4),Aresté (4), Barceló (6), Sanfeliu (10),
Tribó (8), Plensa (5) i Balcells (2).
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Calaf

Parcials: 16-9, 17-15, 15-9 i 18-9.

Lleida. El CB Lleida es va em-

portar el derbi de Primera Catalana davant un Sedis que no va
poder entrar mai al partit, un resultat que manté les vermelles
a la quarta posició de la classificació i deixa les de l’Alt Urgell
a la novena. El primer quart va
tenir un ritme molt alt i tot i que
les defenses van ser encertades, el marcador se’n va anar
fins a un 14-12. L’encert de les
locals durant el segon parcial va
ser determinant, ja que els va
permetre arribar al descans 12
punts per sobre (34-22).
El Sedis va aconseguir ficarse a només sis punts poc abans
del final del tercer quart, però
un triple local establia el 46-37.
El CB Lleida va sentenciar a l’inici del darrer parcial, ja que amb
un 10-2 (56-39) deixava impossible qualsevol intent de remuntada d’un Sedis que va seguir
treballant i va aconseguir deixar
la diferència en 12 punts.

El Calaf supera
el Balaguer

sitat durant tot l’encontre. De
fet, des de l’inici les lleidatanes
van marcar el ritme del partit
amb un parcial de sortida de
23-6. Amb aquest marge, el CB
Lleida va jugar molt més relaxat i va patir una davallada en
atac, tot i que al descans encara dominava per 37-16.
A la segona meitat va seguir
el guió d’un CB Lleida dominant el joc, sense deixar que el
Matadepera s’apropés al marcador. Es va entrar al darrer
parcial amb un 54-31 i els últims minuts van ser un tràmit
en què el Lleida va segellar un
nou triomf a la Lliga.

El Balàfia, únic invicte
al superar el Bellpuig
Bellpuig
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Piqué, Casals (2), Boix (3), Minguell (14),
Farré (14), Espinet (1), Petit (5), Carné (6),
Llovet, Segura (9) i Vall (3).

Balàfia
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Gavarro (2), Egea (26), Castro (10), Pubill (2),Alquézar (8), Isidoro (4), Piñol, Marcos (4) i Muñoz (10).
CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Tor.
Parcials: 19-16, 8-20, 17-20 i 17-10.

El Balàfia és l’únic invicte del
grup després de superar el
Bellpuig a domicili en un partit
marcat pel segon quart. Les locals van començar molt bé,
amb un bon atac, que els va
permetre guanyar el primer

parcial (19-16). Però al segon
van patir una davallada i el Balàfia ho va aprofitar per arribar
al descans amb un 27-36.
Després del pas pels vestidors, el Bellpuig va intentar reaccionar, però els nervis van
fer que el Balàfia pogués mantenir un marge còmode de 12
punts entrant als instants finals
(44-56). Al darrer parcial, les de
l’Urgell van fer un esforç per
poder remuntar, però van estar molt incòmodes amb les
decisions arbitrals i al final el
Balàfia es va endur el partit per
9 punts de diferència, fet que
les deixa com a líders.

El Maristes es va imposar a la
pista del Vallfogona gràcies a
una gran primera meitat, en què
va mostrar el seu poder anotador (22-45). A la segona, les locals no van poder remuntar una
diferència tan gran.

El Tàrrega,
sense opcions
Joviat
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Tarragó (14), Puiggròs (18), Cánovas (12),
Calafell (4), Córdoba (12), Bresolí (16), Sánchez (16), Ubach, Pons, Puigdellívol (9) i Albàs (7).

CN Tàrrega
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Serra (2), Monastyrska, Tryndyak (6), Ampurdanés (6), Marsol, Fontanet (1),Armengol (2), Cortadelles, Camats (9) i Fitó.
CADET INTERTERRITORIAL
Àrbitres: Oliver i Motos.
Parcials: 34-6, 23-9, 24-4 i 27-7.

Contundent derrota del Tàrrega
a Manresa, on no va poder aturar el joc de les locals. Des del
principi el matx es veia abocat
a la victòria barcelonina, que
finalment va ser per 82 punts.

