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El CN Tàrrega no dóna
opcions i s’imposa en
la visita del Bell-lloc
Les blaves guanyen per un clar 61-31

El Força Lleida supera un
combatiu Hospitalet (79-57)

El CN Tàrrega femení, de
la tercera categoria, no va
donar cap opció al Bell-lloc
i va aconseguir una nova
victòria a la lliga, portant la
iniciativa en el marcador en
tot moment i guanyant el
duel per un clar 61-31.
Lleida
REDACCIÓ
Aquest cap de setmana les jugadores sèniors del CN Tàrrega es van
enfrontar a les sèniors del C.B Belllloc, partit jugat a casa. Un primer
i quart períodes demolidors de les
targarines, van tallar totes les opcions a les jugadores visitants. Les
targarines van jugar un dels millors
partits de la temporada amb un joc
intens i efectiu, amb fortes defenses i ràpids contraatacs.
Després d’aquesta jornada,
el CN Tàrrega queda situat en la
quarta plaça amb vuit victòries i quatre derrotes. En canvi, el
CB Bell-lloc és el cuer amb dotze
derrotes consecutives. El líder de
la categoria és el CB Mollerussa,
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FOTO: S. G. / Els de negre van acoseguir el primer triomf de la 2a fase

El Força Lleida va sumar la primera victòria de la 2a fase en un
partit en que sempre van anar
per davant amb Hospitalet que
en cap moment es va rendir. Per
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FOTO: Mercè / Les jugadores de l’Urgell van ser molt millors

que només ha perdut un partit
fins al moment. A la propera jornada, les jugadores de l’Urgell visitaran la pista del CENG, mentre
el líder Mollerussa jugarà a casa
del Sedis Efausa B.
CN Tàrrega: E. Cortadellas (6), A.
Lopez, E. Guardia (6), G. Rebolleda
(6), M. Concabella (10) – cinc ini-

cial – E. Romero, M. Marimon (3),
S. Cruz (11), A. Bobet (6) i Z. Moras
(13)
CB Bell-lloc: H. Vallès (2), L. Felip
(2), A. Solsona (4), L. Palau (2), A.
Bosch (7) – cinc inicial – I. Alenta,
M. Diaz (6), A. Moreno (3), E. Alenta (4) i A. Andrés (1).
Parcials: 21-10, 7-2, 9-13, 24-6.

Júnior femení

El CB Lleida es manté
segon a la lliga en
vèncer el Terrassa (53-66)
El Lleida.net CB Lleida va superar a domicili el CN Terrassa en
un partit molt complert de les
lleidatanes. Les jugadores del
Segrià van imposar-se per 53-66
i van sumar la dotzena victòria
de la categoria. Ara, a la classificació, el CB Lleida és segon amb
només dos derrotes. Per davant,

Júnior

El Cappont supera el CENG
i aconsegueix el seu primer
triomf de la segona fase
El TBL Cappont estrena el casiller
de victòries en aquesta segona
volta gràcies a la victòria a casa
en front el Ceng Mobles Llobet,
un equip molt complert i que va
plantar cara els del Segrià fins al
darrer instant de partit. Un molt
bon inici dels nois del Cappont
els va permetre agafar una renda
de 9 punts, que va ser la mateixa
amb la que es va arribar al descans.
L’equip local mitjançant una
bona pressió defensiva va aconseguir marxar de 20 punts però
els visitants van aprofitar els últims 10 minuts per rebaixar la
distància i col·locar el final 69-53
al marcador. Tot i això, cal desta-

car que els locals van saber gestionar el bon avantatge de punts
del qual disposaven al marcador
al seu favor per, al final, aconseguir la primera victòria a la segona volta del campionat júnior
masculí. Amb aquesta victòria, el
TBL Cappont queda situat a la sisena plaça de la categoria.
Cappont: Rauret (1), Garcia (5),
Vila (5), Torres (6), Dominguez
(7), Vivo (4), Gisbert (6), Arbiol
(4), Gallego (7), Puig (17), Dago
(7), Perez.
CENG: Hervas, Cinca, Gutierrez
(2), Camats (10), Junyent (4), Estrada (3), Cases (18), Llobet (1),
Maluquer (11), Buñol (4), Camats.

al Força Lleida van jugar Perea,
Bach (7), Bergadà (6), Treviño
(17), Marín (4), Duch (14), Lletjos (5), Villafranca (3), Bometón
(3), Aventín (2), Lafuente (18).

FOTO: Selena García / Els del Segrià van ser superiors des del primer minut

només el líder Sant Nicolau, que
porta tretze victòries i només
una derrota. A la propera jornada, el CB Lleida rebrà a casa
el Sant Nicolau, i tindrà la possibilitat, si aconsegueix guanyar
aquest difícil enfrontament,
d’agafar al líder de la categoria a
la classificació.

