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Premini femení

El CB Lleida suma la setena
victòria del campionat
Les de vermell superen el Bellpuig per 38-22
Doble victòria dels equips
del CB Lleida. El blanc va
guanyar a casa el Bellpuig
mentre el vermell es manté
líder en superar el Sedis
(42-24).
Lleida
REDACCIÓ
on parƟt de les jugadores del
CB Lleida blanc a casa en la visita d’un Bellpuig combaƟu. Les
del Segrià, però, van estar més
encertades en atac i van ser més
intenses en defensa, amb la qual
cosa van obtenir el triomf de forma merescuda. Per altra banda,
el CB Lleida vermell també va
guanyar el seu parƟt davant el
Sedis. Les locals van ser superiors
i van imposar-se per 42-24 en un
parƟt que es va jugar de forma
anƟcipada fa unes setmanes.
Així, el CB Lleida vermell és el
líder de la categoria amb dotze
victòries per només una derrota, seguit del Sedis Cloustek blau,
que té un triomf menys. El CB
Lleida blanc, per la seva part, és
el cinquè classiĮcat amb un igualat balanç de set victòries aconseguides i, per contra, sis derrotes
encaixades.
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FOTO: Selena García / L’equip blanc del CB Lleida va mostrar-se superior a les visitants
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Masculí

Doble triomf per
als equips mini
del Pardinyes
davant el Cervera
i el CN Tàrrega
Doble triomf dels equips mini
del Pardinyes a la lliga. Per una
banda, l’equip negre va superar a domicili el CN Tàrrega. Els
primers perşodes del parƟt van
estar molt igualats amb diferències mínimes al marcador.
A la mitja part, la diferència era
de quatre punts a favor dels del
Segrià. En començar la segona
meitat, en el cinquè període,
els nens del Pardinyes van jugar el millor quart del parƟt,
defensant amb molta intensitat
i aproĮtant els contraatacs. sa
ser gràcies a això que van agafar 15 punts més de renda al
marcador. Tot i això, els locals
no es van rendir mai i, apretant
van aconseguir reduir diferències i van Įcar en problemes als
visitants (62-68).
Per altra banda, els jugadors de l’equip groc van superar a casa el Cervera per ϭϭϱͳ
42, però tancant el marcador
al ϵ2ͳ42. Els locals van estar
molt concentrats en tot moment i sempre van mantenir la
mateixa intensitat, amb el que
poc a poc van anar escapant-se
en el marcador. Només a la represa del parƟt es van relaxar
una mica, fet que va generar
una aproximació del Cervera al
marcador. Però Įnalment, els
del Segrià van guanyar.

Infantil masculí

El Força Lleida segueix
invicte a la segona fase en
superar el Sedis (91-41)
sictòria del Torrons sicens &orça
Lleida de la categoria mini masculí davant un Sedis Gdos que va
estar lluitant tot el parƟt però
que, Įnalment, no va poder
emportar-se el triomf (91-41).
L’equip local va pressionar molt
les línies durant tot el parƟt fent
que l’equip visitant Ɵngués que
buscar sorƟdes ràpides per buscar el contraatac i fer cistella, cosa que va aconseguir unes quantes vegades.
Tot i això, els locals van treure
el parƟt gràcies al seu encert de
cara a cistella i la lluita del rebot
tan defensiu com ofensiu. La segona part va estar controlada en
tot moment pels del Segrià, que

poc a poc van anar escapant-se
en el marcador Įns a arribar a
sentenciar el duel quan encara quedaven alguns minuts per
disputar-se. A la classiĮcació, el
&orça Lleida és el líder invicte
amb un ple de victòries per davant del CB Pardinyes. El Sedis,
per la seva part, és cinquè.
Força Lleida: Calvet (9),Cervantes (12), Teixidó (6), Codina (13),
Palma (4), Montaño (5), Lesan
(24), Casañe (31).
Sedis: Alfonso, Tomas, sadal (6),
Obiols (11), Bardia (4), Palomar
(2), MarƟnez /, Canut (3), MarƟnez : (9), MarƟnez B (6).
Parcials: 17–4, 8–7, 12–3, 14–7,
18–7, 11–2, 11–7, 14–4.

El Binéfar supera l’Almenar amb claredat
sictòria clara dels ũugadors inĨanƟls del BinéĨar a la pista de l’lmenar per un clar ϵ-ϱϵ. Els visitants van ser molt
superiors i van sumar el sisè triomf de la segona fase, amb el que es mantenen a la segona plaça de la categoria.
En canvi, els ũugadors de l’lmenar es troben a la darrera plaça amb només un triomf. / FOTO: esportlleida.com

