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Mini masculí

Masculí

Ajustat triomf del CB Lleida
davant el CB Àguiles (39-36)

Capell, amb 38
punts, porta cap
a la victòria el
Pardinyes davant
el Sedis (70-53)

Les del Segrià sumen dues victòries a la lliga

El partit corresponent a la tercera jornada de la segona fase
del campionat territorial mini masculí del grup 6 enfrontava al CB Pardinyes contra el
Sedis. Cada període semblava
un partit diferent, era un per a
cada equip, però al finalitzar la
primera meitat, el resultat era
favorable per deu punts de diferència a favor dels nens de
Pardinyes.
En començar la segona meitat, la tònica va ser la mateixa
en els dos primers períodes,
en el cinquè els nens de la Seu
d’Urgell van poder igualar el
marcador i el resultat només
era favorable als locals per un
punt. Al següent quart, el Pardinyes va tornar a eixamplar
la diferència i en el setè i vuitè períodes, els lleidatans van
jugar i defensar millor que els
rivals. D’aquesta manera, van
poder endur-se la victòria en
un partit molt igualat. Al final,
triomf local per 70-53.
CB Pardinyes: Tersa (4), Capell
(38), Dieye (11), Aguila (3), Dominguez (7), Jordan (3), Daruich (-), Ibars (-), Solans (4),
Sengh (-).
Sedis: Amo (3), Baque (10), Andujar (-), Escales (4), Vilalta (-),
Casal (21), Companys (6), Gascon (-), Luque (9).

L’Ekke CB Lleida va
aconseguir el segon triomf
de la segona fase del
campionat mini femení en
superar per la mínima el CB
Àguiles, un equip que fins el
moment estava invicte.
Lleida
REDACCIÓ
L’Ekke CB Lleida va aconseguir
una ajustada victòria a casa davant el CB Àguiles (39-36). Les
del Segrià, que van sumar el segon triomf de la segona fase del
campionat, van saber gestionar
a la perfecció els últims minuts
del partit així com les seves darrers possessions per anotar. El CB
Àguiles, per la seva part, va encaixar la primera derrota de la segona fase, tot i que va lluitar fins al
final del partit i en cap moment
va llençar la tovallola.
En els altres duels, el Peña Fragatina va caure amb el Mollerussa groc, el Bellpuig va perdre
davant el CENG i el Maristes va
vèncer sense problemes davant
el Vallfogona. Ara, el CENG Autoxami queda com a únic líder de la
lliga amb un ple de victòries, tres
de tres.
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FOTO: Lídia Sabaté / Els de negre van ser superiors tant en atac com en defensa
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Cara i creu per als equips
premini del Sedis davant
el Mollerussa i el CENG
Els equips del Sedis de la categoria premini femení van sumar un
triomf i una derrota als seus respectius partits del passat cap de
setmana. Per una banda, el Sedis Cloustek Blau va guanyar a la
pista del CB Mollerussa per 2753. Les de la Seu d’Urgell van fer
un gran partit i van estar molt
intenses en defensa mentre que
en atac van estar molt encertades.
En canvi, el Sedis Cloustek va
caure en la visita del CENG Independent Soft per un clar resultat
de 27-52. Les visitants van ser
superiors i des del primer moment van portar la iniciativa en
el marcador, acabant el partit

amb una diferència considerable de punts en el marcador al
seu favor. En els altres partits
disputats, el Cervera va caure
amb el Bellpuig (16-22), el CN
Tàrrega no va poder amb el CB
Lleida vermell (38-40) i el CB
Lleida blanc va superar sense
problemes l’Agramunt (87-42).
A la classificació, el CB Lleida
es manté líder amb nou victòries i una derrota seguit del Sedis
Cloustek Blau, que té un partit
pendent i els mateixos de guanyats. Tercer és el CENG, per davant de Bellpuig, Mollerussa, CB
Lleida blanc i Tàrrega. El Cervera,
el Sedis i el BAC Agramunt completen la taula.

El Balàfia cau a la pista del Mollerussa

Derrota per la mínima del CB Balàfia a la pista del CB Mollerussa (52-48). Les del Segrià van completar un bon
partit i en tot moment van tenir opcions de guanyar-lo, però les locals es van fer fortes a casa per evitar-ho. A
la taula, el Balàfia és segon i el Mollerussa, quart. Els dos porten dos triomfs i una derrota. / FOTO: CB Balàfia

