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Bàsquet Femení

Maristes
Ribot (6), Montoy, Mestre, Pardell (11),
Florensa (3), Pérez (2), Saiz (7), Mongay,
Romero (8), Gassó (9) i Pifarré.
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64

MINI
Àrbitre: Soteras.
Parcials: 9-2, 9-12, 5-8, 9-12, 6-7, 0-10,
6-9 i 2-4.

Ekke Lleida
Ibars (6), Del Olmo (9), Salas (10), Comet (6),
Tarragó (8), Vilella (2), Martínez (5), Velluti (8),
Altisent (8) i Torruella (2).

El CB Lleida s’imposa al
Maristes en un duel molt intens

Remuntada a la
segona meitat
Torà
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Gargante (2), González (2), Roselló, Woodgate (2), Prats (2), Creus (5), Prats (13), Gallego, Woodgate (8) i Ruiz (14).

Rúbies-Abat

60

Martí (12), Rúbies (9), Garrofé (5), Tella
(5), Boixadera (8), Blanch (17), Llobera i Babot.
TERCERA
Àrbitre: Del Olmo.

UN GRAN PARCIAL DE 0-10 VA SER DETERMINANT PER AL RESULTAT FINAL

Parcials: 14-10, 14-14, 14-21 i 6-15.

Lleida. Victòria del CB Lleida a

El Vallfogona s’imposava a la
pista del Torà gràcies a una gran
segona meitat. Les locals van
començar dominant i arribant al
descans amb un 28-24. Però a
poc a poc les visitants aconseguien donar-li la volta.

la pista del Maristes en un duel
intens, en què la igualtat només
es va trencar en un dels 8 parcials. Després d’un inici favorable per a les vermelles, el CB
Lleida va saber reaccionar i anivellar el marcador, en uns minuts molt emocionants. Amb la
igualtat es va arribar al descans,
amb un marcador de 32-34 i feia
la sensació que el partit es resoldria per petits detalls.
A la represa tot va seguir de
la mateixa manera, amb molta
igualtat a la pista, fins que el CB
Lleida aconseguia un parcial de
0-10 (38-51), obrint una escletxa suficientment gran per poder
administrar-la fins al final del
partit. El Maristes va intentar reaccionar, però la bona defensa
de les vermelles va ser determinant perquè finalment s’emportessin la victòria.

El Balàfia s’imposa
a Artesa
CENG Fusteria Jesús

Balàfia

Sedis Efausa
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CN Tàrrega

35

López, Cortadellas (2), Guardia (7),
Rebolleda (2), Concabella (3), Piedrabuena (3), Romero, Cruz (17), Bonet i Moras.
TERCERA
Àrbitre: Ugidos.
Parcials: 16-5, 18-14, 10-11 i 14-5.

Victòria clara del Sedis, líder de
Tercera, davant d’un CN Tàrrega que, malgrat la superioritat de les de l’Alt Urgell, mai va
abaixar els braços. Les de la
Seu van començar molt fortes
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Gavarró (2), Egea (21), Castro (16), Pubill,
Alquézar (5), Isidro (7), Piñol, Marco (9) i
Muñoz (4).
CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Berbesi.
Parcials: 11-25, 6-9, 11-12 i 11-18.

JOSÉ LUIS CALVO

El CB Lleida aconseguia una victòria treballada a la pista del Maristes.

El líder Sedis imposa
la seva llei al Palau
Bradley (5), Viles (2), Sancho (15), Solé
(10), Ribes, Rebés (1), Besolí (9), Royo
(4) i Porta (12).
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Santacreu (2), Mimasan (2), Jou (2), Velasco (4), Palacios (2), Plens (4), Bertol, Morros (2), Buñol (9) i Gilabert (12).

en defensa i el primer quart
ja es va acabar amb un 16-5.
El Tàrrega va reaccionar al segon parcial ofensivament, però
el Sedis va mantenir el seu ritme, fet que va provocar que
anessin augmentant les diferències, per arribar al descans
amb un 34-19.
Després del pas pels vestidors es van veure els millors
minuts del Tàrrega, ben aplicat en defensa, però no va poder retallar suficientment una
diferència que a l’entrar al darrer quart era de 44-30. Finalment, el Sedis sentenciava i
s’imposava per 23 punts.

Victòria per seguir al
capdavant de la taula
Igualada
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Garrido (4), Solé, Pedregosa (6), Bartolí
(2), Maestre (4), Yáñez (2), Ódena (10),
Gracia, Fernández (11), Figueras (2) i
Marsà.

Lleida.net
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Plensa (6), Barrull (3), Rexach (7), Ferrer
(6), Balcells (3), París (7), Aresté, Barceló (2), Sanfeliu (2) i Tribó (23).
JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Àrbitres: Sanz i Aguilar.
Parcials: 12-22, 4-19, 16-8 i 9-11.

El CB Lleida segueix al capdavant de la classificació després
d’imposar-se a la pista de
l’Igualada en un partit que les
vermelles van dominar especialment durant la primera

meitat. A poc a poc van anar
mostrant la seva superioritat,
ja que al final del primer quart
manaven per 10 punts de diferència en una gran mostra
del seu atac (12-22). Defensivament també van estar molt
fortes, deixant les igualadines
en només 4 punts al segon
quart (16-41).
Una petita reacció de les locals no va fer que el Lleida passés gaire angoixes, ja que va
entrar al darrer parcial amb
una diferència prou còmoda
de 32-49. Al final, les vermelles
s’imposaven per 19 punts i sumaven la quinzena victòria.

El Balàfia es va imposar a la pista del CENG gràcies a un gran
inici de partit, on va mostrar el
seu gran potencial en atac. Les
locals no van poder reaccionar
i van caure per 25 punts de diferència.

El Sedis reacciona
massa tard
CB Lleida
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Jiménez (9), Ribes (2), Nisipeanu (12), Vilamajó (2), De la Casa (2), Codina (8), López (8), Esteve (16) i Veiga (2).

Sedis Cloustek
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Rey (4), Bradia, Cardona, Miguelanz (6),
Mercè (4), Laudes, Muñoz (5) i Pubill (2).
PRE-MINI
Àrbitre: Kim.
Parcials: 10-0, 4-0, 2-6, 19-2, 5-7, 4-2,
8-2 i 9-2.

Triomf del CB Lleida en un partit en el qual el Sedis va reaccionar massa tard per tenir alguna opció. El parcial de sortida de 14-0 va ser determinant
perquè les vermelles s’emportessin la victòria.

