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El Sícoris, molt superior (71-21)
Els jugadors del Segrià guanyen el Sedis amb claredat
Clara victòria del Sícoris 00
a casa en la visita d’un Sedis
que ho va provar fins el final
però que no va tenir cap
opció de remuntar el duel a
domicili.
Lleida
REDACCIÓ
El Sícoris Club va poder mantenir
la primera plaça de la categoria
cadet en vèncer a casa el Sedis
Tarrés Viatges (71-21). Els del Segrià van ser molt superiors des
del primer minut de partit i no
van donar opcions als de la Seu
d’Urgell, que ho van provar fins al
final però sense sort.
En els altres partits del grup, el
Morabanc Andorra, l’AA Binéfar,
el Seròs i el Cappont van perdre
els seus respectius duels davant
el Tremp, el Dicoma Binéfar, el
Cervera i el Torregrossa. Després
d’aquesta jornada, Sícoris i Dicoma Binéfar comparteixen lideratge seguits del Tremp, que també
suma cinc triomfs.
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Cara i creu per
al CB Pardinyes
en els seus
respectius partits
de lliga
El júnior groc del CB Pardinyes
va aconseguir una important
victòria a casa davant el TBL
Cappont. Els locals van augmentar la intensitat tant en defensa com en atac i van poder
trencar el partit al darrer parcial. El Cappont només va anotar
una cistella en tot el quart i van
acabar perdent a domicili. Al
final, triomf del Pardinyes per
43-24.
El dia abans, però, els nois del cadet groc van perdre a
la pista del Morabanc Andorra en un igualat duel. La falta
d’encert des del tir lliure en els
instants finals del partit va condemnar els jugadors visitants
(70-66). Els andorrans van ser
superiors a la segona part i van
poder capgirar el partit i aconseguir un petit avantatge de
punts al seu favor que no van
deixar escapar.

FOTO: Lídia Sabaté / El líder de la lliga es va fer fort a casa i va sumar una nova victòria
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Ajustada derrota del
CB Lleida a la pista d’un
combatiu Mataró (51-44)

Un magnífic CEP Vallfogona
suma un nou triomf en la
visita del Secà Sant Pere

FOTO: CB Lleida / Les jugadores lleidatanes, en un temps mort

FOTO: Lídia Sabaté / Els del Segrià no van tenir opcions de guanyar

El partit va tenir una tònica molt
similar al de l’anada, però amb els
papers canviats. L’equip local sortia molt concentrat i molt intens
i aconseguint una petita diferència de 10 punts en el tercer quart
gràcies, sobretot, al desencert de
les lleidatanes. Així, el Mataró va
aconseguir el triomf per un ajus-

Després d’una primera part molt
disputada, el CEP Vallfogona va
fer un pas endavant i va poder
superar amb claredat els nois
del Secà Sant Pere Dominicanos.
El bon joc dels locals al tercer i al
quart parcials, va ser decisiu per
al resultat final del partit.
Vallfogona: Planes (1), Blanch,

tat 51-44.
Mataró: Moral, Brullet, Roges (2),
Pedraza (9), Escola (5), Moya (2),
Font (8), Mante (8), Palomar (7),
Guillamat (8), Pérez.
CB Lleida: Benedé, Planes (13),
Domingo (2), Pla (6), Justo (2),
Prim (8), Ibars (3), Gòdia (1), O.
Palau (4), M. Palau (3), Sallan (2.)

Baró (3), Segarra (7), Domingo
(25), Vilanova (23), Ferrer (10),
Sahtout (2), Martín (6), Casals i
Prat (14).
Secà Sant Pere: Ruiz, Muñoz (4),
Coplin (5), Doñe (6), Franco (5),
Victoriano (12), Cruz (6), Rodríguez (2), López (2), Núñez i Montero (12).

