SEGRE
DISSABTE 13 DE FEBRER DEL 2016
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Bàsquet Femení

15

CB Balàfia
Salvia (2), Sanhano (2), Montoy, Isidro (1), Cao (2),
Vidal (2) i Santiago (2).

60

JÚNIOR
Àrbitres: Enfedaque.
Parcials: 4-15, 5-16, 6-18 i 0-11.

Vallfogona
Agelet (3), Castells (22), Torné (4), Llobera (10),
Llobera (11), Babot (8) i Real (2).

El Lleida.Net
tomba el líder
Lleida.net

49

Plensa (8), Rexach (8), Ferrer (11), Farran,
Balcells, París (5), Aresté, Barceló (2),
Sanfeliu (8) i Tribó (5).

Clara superioritat visitant

CE Sant Nicolau

37

Bars, Costa (8), Corbera (6), Cornet (2),
Sallent (6), Illan (1), Solé (5), Ramírez, Germà
(6), Ubia (3) i Costa.

EL BAR SPORT BELLCAIRE VALLFOGONA S’IMPOSA FÀCILMENT A
L’AGNÈS GREGORI AMB 22 PUNTS DE LA SEUA ESTRELLA CASTELLS

JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Parcials: 7-5, 22-6, 12-16 i 8-10.

Lleida. El Bar Sport Bellcaire

Vallfogona es va mostrar molt
superior a un animós Balàfia i va
solucionar amb escreix la seua
sortida a l’Agnès Gregori de Lleida amb un contundent 15-60. El
Balàfia va apel·lar al seu entusiasme a la lluita per cada pilota, però amb això no en va tenir
prou davant un rival molt més
fet i millor ficat a la pista. Des del
primer parcial (4-15) ja es va
veure que les júniors visitants
acabarien guanyant el partit. El
segon parcial no va fer més que
ratificar les coses amb un 5-16.
El 9-31 amb què es va arribar
al descans deixava el partit vist
per a sentència. A la represa tot
va seguir igual, el Vallfogona
anava augmentant la diferència
amb un 6-18 al tercer i un 0-11
al quart que va deixar les coses
en el definitiu 15-60. Cal destacar els 22 punts anotats per
Castells, la millor jugadora del
Vallfogona.

Un gran CB Lleida.Net amb 11
punts de Ferrer es va imposar
al fins ara líder en solitari de la
categoria. El triomf es va consolidar al segon quart amb un parcial de 22-6 que les barcelonines ja van ser ja incapaces de
remuntar. El Lleida, ara, és colíder.

A punt de donar
la sorpresa
UE Mataró A

Roc Roi CB Lleida

42

Riart (9), Bernaus (3),Vidal (10),Valero (5),
Camats, López (2), Alsina, Font (5), Vila
(2) i Bertolí (6).

CN Tàrrega

51

Cortadellas (7), López (2), Cruz (6),
Bonet (2), Moras (7), López (5), Guàrdia
(5), Rebolleda (12), Marimón i Concabella (5).
SÈNIOR TERRITORIAL
Àrbitre: Soriano.
Parcials: 9-10, 9-16, 13-14 i 11-11.

El CN Tàrrega es va imposar
a la pista del CENG Pub Lips
gràcies als dos primers parcials, en què va demostrar la
seva superioritat (18-26). De
fet, des de l’inici les targarines

44

Benedé, Planes (13), Domingo (2), Pla (6),
Justo (2), Prim (8), Ibars (3), Gòdia (1), Palau. O (4), Palau. M (3) i Sallan (2).
INFANTIL
Parcials: 9-10, 10-3, 4-0, 4-9, 6-7, 6-4, 44 i 8-7.
CARLES MIRANDA

El Balàfia va jugar amb entusiasme però no va tenir opcions davant un excel·lent rival.

Els dos primers
quarts van ser clau
CENG Pub Lips

51

Moral, Brullet, Roges (2), Pedraza (9), Escola (5), Moya (2), Manté (8), Font (8), Palomar (7), Guillamat (8) i Pérez.

van marcar el ritme del partit. Amb aquest marge, les visitants van afrontar una segona part amb convicció però el
CENG va accelerar el ritme i va
complicar el joc. Tot i així, el
tercer parcial va quedar per
13-14 a favor del Tàrrega. Es va
entrar al darrer parcial amb un
32-40 i els últims minuts van
ser molt disputats quan el conjunt d’Artesa de Segre va lluitar fins a l’últim segon aprofitant la seva ratxa encistelladora, però les de l’Urgell van saber dominar el ritme del partit i arribar al final sense gaire
patiments.

L’Aquagan es passeja
per Coll-blanc
AEC-Collblanc

38

Toscano, Ros (8), Gispert (8), Fernández
(5), Pérez (5), Beltran (4), Sagols (4) i
Moreno (4).

Aquagan CB Lleida

87

Rossell (9), Canet (19), Calonge (5), Feliu (17), Lladonet (2), Vallès (2), Sementé (7), Boladeres (2), Díaz (5), Bosch (2) i
Asensio (17).
PRIMERA CATALANA (2)
Àrbitre: Benet i Campos.
Parcials: 10-20, 9-26, 8-28 i 11-13.

Comodíssima victòria de
l’Aquagan CB Lleida per carregar piles davant l’imminent enfrontament amb el líder Igualada, a la pista del penúltim
classificat. Les lleidatanes es

van mostrar molt superiors davant un rival que no va tenir
gens d’opcions davant un Lleida molt entonant al partit.
El 19-46 amb què es va arribar
al descans (amb dos contundets parcials de 10-20 i 9-26)
va deixar les coses enllestides,
que encara es va incrementar amb el 8-28 del tercer, amb
la cual cosa, les lleidatanes
agafaven la màxima diferència
al marcador: 27-74. Al tercer ja
es va jugar amb relaxació. Cal
destacar els 19 punts de Canet i els 17 de Feliu i d’Asensio, màximes encistelladores
del partit.

Bon partit del CB Lleida a la pista del Mataró tot i perdre en un
matx molt disputat, ja que el
marcador va tenir moltes alternatives. Les lleidatanes van sortir amb ritme, però la reacció
tardana del Mararó va ser suficient per assolir el triomf.

El Balaguer
recupera el bon to
CB Tremp

7

Solà, Borrell, Pasqüet, Ortiz, Barcons (4),
Feliu (2),Agelet, Lal-Trehan, Manica (1) i Ribera.

Bonet Cars Balaguer

78

Patri (6),Anna P.,Anna Rosa (11), Noèlia (2),
Sally (8), Selene (11), Anna T. (14), Mariona (8), Meri, Maria (6) i Mireia (12).
JÚNIOR NIVELL A
Parcials: 4-19, 1-26, 2-20 i 0-13.

El Balaguer es va retrobar amb
el camí de la victòria a la pista
del cuer Tremp després de tres
derrotes consecutives. Les de la
Noguera es van mostrar molt
superiors al rival.

