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El Sedis supera el Sícoris Club
El líder de la categoria júnior s’emporta el triomf
i suma la cinquena victòria consecutiva (37-46)
El Sícoris va caure a casa
davant el líder Sedis en un
partit amb poca anotació i
amb grans defenses per part
dels dos equips (37-46).
Lleida
REDACCIÓ
Derrota a casa del Sícoris 98 en la
visita del líder Sedis Alfa Consult
(37-46). Els locals van plantar cara fins el final en un partit en el
que les defenses es van imposar
als atacs, tal i com reflexa el curt
resultat del marcador.
En els altres partits del grup, el
Morabanc Andorra B va superar
el Flor de Vimbodí CB Pardinyes
groc (70-66), el Pinturas Lepanto
Binéfar va vèncer per la mínima
el Bellpuig (82-80) i el CENG Mobles Llobet va caure derrotat a la
seva pista en la visita del Celler de
l’Arnau CB Balaguer (39-50).
Després d’aquesta jornada, el
Sedis queda líder d’aquesta segona fase del campionat de lliga
júnior amb un ple de triomfs, cinc
de cinc, seguit del Binéfar, que
tampoc coneix la derrota però té
un partit menys. El CB Pardinyes
és tercer i el Sícoris quart. A la
propera jornada, el Sícoris visitarà el CB Pardinyes i el líder Sedis
rebrà a casa el Binéfar.
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Femení

L’encert en
l’inici del partit
dóna el triomf
al Vallfogona
El gran encert de les jugadores
del CEP Vallfogona al primer
quart del partit davant el Belllloc les va donar el triomf (3551). A partir del segon parcial,
les forces es van anivellar, fins
al punt que les locals van retallar les distàncies, però no van
poder remuntar el partit.
Bell-lloc: Vallés (7), Torrelles S,
Felip, Díaz (2), Torrelles J (4),
Moreno (3), Solsona (2), Palau,
Alentà, Caba (2), Andreu (9) i
Bosch (6).
CEP Vallfogona: Martí (10),
Tella (3), Boixadera (11), Real,
Garrofé (11), Blanch (11), Piqué
(2) i Rúbies (3).
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Sènior femení

El CB Calaf es
fa fort a la seva
pista i venç sense
problemes el
CB Lleida (62-29)
Clara victòria de les jugadores del
Ke Diví Nadal CB Calaf en la visita del CB Lleida vermell (62-29).
Les locals van ser molt superiors
des del primer moment i van saber fer-se fortes a casa i gestionar
l’avantatge de punts que tenien al
seu favor. En canvi, les de la capital del Segrià van lluitar fins al final, plantant cara en tot moment
i sense tirar la tovallola, però no
van aconseguir remuntar el duel.
A la classificació, el CB Lleida queda situat a la vuitena posició, amb
quatre triomfs i vuit derrotes fins
el moment.
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