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Bàsquet Femení

Opel Lleidamòbil
Vilella (2), Vigatà (12), Blàzquez, Perna, Álvarez,
Ríos (6), Ortiga (11), Moya i Lacambra.
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PRE-INFANTIL
Àrbitre: Kim.
Parcials: 2-4, 4-8, 2-6, 4-7, 6-6, 4-7, 4-5
i 5-3.

CE Sant Nicolau
Vila (3), Lorente (4), Serracanta (4), Abad (4),
Costa (5), Trens (2), Pérez (2), Lorente (10),
Argelaguet (4), López i Arroyo (3).

El CB Lleida lluita fins al final
A LES DE CAPPONT, QUE NO ES VAN RENDIR EN CAP MOMENT, ELS
VAN PESAR MASSA ELS 13 PUNTS DE DESAVANTATGE AL DESCANS
Lleida. L’entusiasme del Lleida

va
A les locals els
l partit
costar entrar a
a
i van patir mass
ta
pèrdues de pilo
El Sant Nicolau,
sempre amb
avantatge, va saber
aprofitar-se’n

La reacció a d
arrera
hora de les lle
idatanes
no va poder im
pedir la
derrota final
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El Sant Nicolau va mostrar la seva superioritat des de l’inici.

Acosta i Solanilla
lideren el Luis Lax
Ferreteria Loype
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Agelet (10), Cotes (6), Freixes (2), Alàs,
Sánchez (4), Mateos, Espinola, Ros (4),
Torreguitart, Real (2), Larrégula (8) i
Pascual (2).

Luis Lax CB Lleida
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Benede (6), Acosta (11), Antelo, Lujano
(4), Sanfeliu (8), Bitar (2), Ibars (6), Monné
(7), Solanilla (10) i Pascual (2).
INFANTIL
Àrbitre: Tor.
Parcials: 12-12, 13-19, 7-13 i 8-14.

En un duel entre dos equips de
la zona mitjana-baixa de la
classificació de la lliga infantil,
el Luis Lax CB Lleida va acabar
enduent-se la victòria de la pista del Loype Vallfogona gràci-

es a la progressió encistelladora de les jugadores del Segrià, que van anar de menys
a més durant el partit, sobretot després del 12-12 del primer quart. A partit d’aquí, les
de Cappont van anar obrint forat gràcies, sobretot, al bon
partit d’Acosta i Solanilla –21
punts entre totes dues jugadores– que van fer molt de mal al
Vallfogona. Al descans, l’avantatge visitant era de sis punts
(25-31), diferència que va anar
augmentant passat el tercer
temps (7-13) amb un 32-44, i el
definitiu 40-58 amb el 8-14 al
final del partit.

Opel Lleidamòbil no va ser suficient per poder derrotar el Sant
Nicolau, en un partit ajornat en
el seu dia. Les lleidatanes van
haver d’anar sempre a remolc
de les barcelonines, un equip
que aspira al títol de lliga, i van
pagar molt car el fet de sortir
tan fredes i desconcentrades
a la pista. De fet, els 13 punts de
diferència en el marcador amb
què es va arribar al descans al
pavelló de Cappont (12-25) van
pesar com una llosa a les lleidatanes fins al final. Les jugadores
del CB Lleida no es va rendir,
però mai no van poder invertir
el marcador advers, que va augmentar, a poc a poc però de manera imparable, amb 6-6, 4-7 i 45 en els primers quinze minuts
de la represa. Tan sols en els
darrers cinc minuts, amb un CB
Lleida desmelenat, les locals
van assolir el seu millor parcial
amb un insuficient 5-3.

El Balàfia guanya
sense problemes
CB Bellvís
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Hospital (4), M. Casals (4), Granados
(2), Lacruz (5), Casals, Calvet (3) i Selfa (5).

CB Balàfia
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Gavarró (6), Egea (16), Castro (17), Pubill (9), Alquézar (6), Isidro (7), Piñol (2),
Marco (4), Muñoz (2) i Domènech (4).
CADET
Àrbitre: Soriano.
Parcials: 8-16, 6-20, 4-18 i 5-19.

El Balàfia va saber imposar la
seua llei a la pista del Bellvís
amb una exhibició de la seua
jugadora Castro, que va anotar fins a 17 punts en un veritable partidàs. La victòria de les
del Segrià va quallar ja en el
primer quart, amb un 8-16 que

no deixava gaire marge per a
la recuperació de les estoiques
jugadores locals. Al descans,
l’avantatge de les verdes encara havia augmentat més
amb un contundent 14-36 que
deixava la segona part gairebé com a testimonial. El 4-18
del tercer quart i el 5-19 del
darrer van deixar les coses en
el 23-73 final, que resumeix
perfectament per què el Balàfia és el líder de la categoria;
amb un també excel·lent partit d’Egea, que va anotar un total de 16 punts. Per la part local, cal destacar els 5 punts de
Lacruz i de Selfa.

L’Aquagan juga
amb molt de cap
CB Morell
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Pueyo (8), Cotano (10), Guerrero (4),
Segura (7), Duró (6), Herrera (5), Farran (14)
i Guelvenzu (2).

Aquagan CB Lleida A
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Rossell (2), Canet (2), Calonge (15), Bego
(11), Lladonet (14),Vallès (5), Sementé (11),
Boladeres (6), Díaz (5), Bosch (2) i Asensio (6).
PRIMERA (2)
Àrbitre: Del Sol i Del Olmo.
Parcials: 13-22, 12-19, 14-20 i 17-18.

El CB Lleida va sumar una nova
victòria a la pista del CB Morell,
una de les més complicades, en
un partit força travat a l’inici
però que les lleidatanes van solucionar amb un joc intel·ligent
i, sobretot, pràctic.

El Vallfogona
no afluixa
Vallfogona
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Orella (2), Torà (8), Bregolat (10), Isern (2),
Fité (6), Ferreira (6), Adzerias (2), Flix, Flix
(2), Sánchez, Porta i VIdal.

Sedis Fustes Grau
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Agelet (7), Pascual (2), Castells (12), Torné (8), Llobera (7), Llobera (8),Argerich, Babot (1), Real (2) i Miret (4).
JUNIOR
Àrbitre: Tecchia.
Parcials: 8-6, 13-13, 19-4 i 11-15.

El Sedis Fustes Grau es va veure
sorprès pel Vallfogona, que va
consolidar un gran partit i va
aconseguir la victòria superant
en cada temps, a excepció del
quart (11-15), les de l’Alt Urgell.

Partit d’infart a la
pista del Bellpuig
Manipulats Escribà
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Piqué (2), Casals (4), Boix, Minguell (10), Farré (15), Espinet (2), Petit, Carné (8), Llovet (2), Segura (7), Vall (3) i Pujol.

CB Mollerussa
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Segura, Codina (2), Cabrera (15), Coma,
Feixa (13), Soldevila (19), Monyarch, Josa
(2) i Garrofé (8).
CADET
Àrbitre: Berbesi.
Parcials: 12-17, 19-12, 4-15 i 18-13.

Triomf del CB Mollerussa a la
pista del CB Bellpuig en un partit molt igualat (53-59). Els darrers tirs de les visitants van ser
determinants i les locals, que
van fugir del partit protestant les
decisions arbitrals, no van saber
tornar a entrar-hi.

