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Bàsquet Femení

Electricitat Segrià
Castelló, Serrano (18), Capdevila (7), Calavia (6),
Tarragó, Vigatà (3), Estaún (3), Capdevila (4),
Maldonado (4), Macià (2) i Peinado.

47

64

CADET NIVELL INTERTERRITORIAL
Àrbitres: Berbesi i Doblas.
Parcials: 11-22, 17-17, 10-12 i 9-13.

UER Pineda de Mar
Manin (8), Alises (8), Miranda, Burjons (8), Morell
(7), Puig, Muñoz (18), Arenas (8), Bort (2) i Rodó
(5).

Barça CBS

LES LLEIDATANES. MALGRAT ELS 18 PUNTS DE SERRANO, NO ATUREN
UN PINEDA QUE VA SENTENCIAR EN EL PRIMER I EL DARRER QUARTS
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Bar Sport Bellcaire

55

Agelet (4), Pascual, Torné (10), Castells
(9), Llobera (7), Llobera (9), Babot (8) i Real (8).
JÚNIOR
Parcials: 12-13, 17-9, 6-7 i 13-26.

El Bar Sport Bellcaire Vallfogona va sumar una nova victòria
després de guanyar davant el
CB Balaguer en un partit que
es va decidir a la segona meitat. Els locals van començar
amb un ritme molt bo i al descans el marcador era de 29 a
22 al seu favor. A la represa,

56

Simón (18), Rodríguez (8), Pérez (9),
Antón (2), Martínez, Trawally (18), Ribera
i Maldonado (1).
SÈNIOR
Àrbitre: López i Soriano.

Segona victòria consecutiva del
Balaguer al campionat de Catalunya de Primera Categoria davant el segon classificat, el Barça B, que arribava al municipal
amb només dues derrotes i
com a clar favorit a l’ascens a
Copa Catalunya. L’equip balaguerí, que va sortir sense complexos, va sorprendre i va guanyar per 64-56.

El Bellpuig guanya
amb comoditat
Bac Agramunt
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Fernández (6), Majdi, Piqué (6), Solé, Pellicer (2), Saiz (2), Chacon, Solé, Rovira, Salvadó i Pijuan.

CB Bellpuig

66

Piqué, Casals, Boix (4), Minguell (5), Farré
(10), Petit (2), Carné (10), Llovet (8), Segura (8), Vall (4) i Pujol (15).
CARLES MIRANDA

Les lleidatanes van lluitar de valent per intentar vèncer un gran Pineda de Mar.

El Balaguer cedeix
a la segona part
CB Balaguer

64

Parcials: 11-14, 13-15, 21-13 i 19-14.

Lleida. El CB Lleida es va veu-

Velasco (10), Mallo (8), Borràs (13), Torres (9), Bonet (4), Martín (2) i Jiménez.

CB Balaguer

Bastida (15), Rubí (2), Fernández (7), Bondia, Tiffon (9), Paniagua (18), Rosales (10),
Martín, Ticó i Andrés (2).

El Lleida reacciona massa tard
re frenat per un fort Pineda de
Mar i va caure a casa en un partit força igualat (47-64). La defensa visitant va ser més precisa i va tallar moltes jugades
ofensives de les lleidatanes al
primer parcial, que va acabar
11-22. Tot i així, les locals van
augmentar el ritme i van retallar
la distància al marcador quan
s’arribava al descans (28-39). La
segona part va ser més disputada i el Lleida es va concentrar
per aguantar el ritme de les tarragonines, que van acabar guanyant 10-12 al tercer parcial. Les
visitants van saber mantenir la
calma a l’últim quart i el Lleida
es va veure obligat a arriscar per
sumar un triomf davant els seus
aficionats. Però, finalment, el 913 de l’últim parcial no va ser
suficient per a les locals, que
van acabar perdent per una diferència de 17 punts en un partit que es preveia molt igualat.

El Balaguer
repeteix victòria

el Vallfogona va ser més efectiu en defensa i un seguit de
cistelles els va deixar guanyar
el tercer quart per la mínima
(6-7). El Balaguer, amb el marcador a favor, va sortir a l’últim
temps molt confiat i la forta
pressió ofensiva dels visitants
va ser la clau per marcar la diferència i capgirar el marcador
(13-26). Els últims segons van
ser molt intensos i es van veure un seguit d’encerts per part
dels dos equips, però el cansament i la manca de precisió dels locals van donar la victòria (48-55) a un Vallfogona
que va anar de menys a més.

El Tàrrega domina
el partit a casa
CN Tàrrega
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Cortadellas (6), López, Guàrdia (6),
Rebolleda (6), Concabella (10), Romero,
Marimón (3), Cruz (11), Bobet (6) i Moras
(13).

CB Bell-lloc

31

Vallès (2), Felip (2), Solsona (4), Palau
(2), Bosch (7),Alenta, Díaz (6), Moreno (3),
Alenta (4) i Andrés (1).
SÈNIOR TERRITORIAL
Àrbitre: Vega.
Parcials: 21-10, 07-02, 09-13 i 24-06.

El CN Tàrrega va superar el CB
Bell-lloc per un clar 61-31 en
un partit on les visitants no van
tenir cap mena d’opció. Només començar el matx les locals ja van mostrar la seva su-

perioritat i van aconseguir una
renda de 21-10 al primer parcial. La intensitat en defensa
va ser la clau perquè les targarines continuessin amb la seva
bona dinàmica i augmentessin
la renda fins al 28-12 del descans. A la segona meitat, les locals no van abaixar la intensitat i el bon nivell a la pista les
va deixar acabar el tercer parcial amb un clar 9-13. El partit ja estava gairebé enllestit
però el Tàrrega no va voler donar la victòria per assegurada i a l’últim parcial, amb un
gran nombre d’encerts, va
anotar 24 còmodes punts.

CADET
Àrbitre: Panadero.
Parcials: 6-20, 4-22 i 6-24.

La superioritat del Bellpuig va
deixar sense opcions un Agramunt que mai no va deixar de
lluitar però la pressió ofensiva
de les visitants va ser prou per
guanyar amb comoditat (16-66).

Contundent triomf
del Badalona
CN Tàrrega
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Fontanet, Armengol (2), Tryndyak (9),
Ampurdanès (2), Camats (15), Serra (5),
Monastyrska, Cortadelles, Fito, Marsol i
Culleré.

Badalona

102

López (4), Boza (8), Sànchez (4), Ortells (5),
Gálmez (25), Guardiola (8), Colomer (10),
Ibáñez (9), Antequera (19) i Torras (10).
CADET
Àrbitre: Lahuerta.
Parcials: 8-22, 12-22, 3-30 i 10-28.

Un Tàrrega entregat i lluitador
no va tenir opcions davant els
encerts del Badalona.

