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Bàsquet Femení

Marquès Lleida
Felip (28), Berdegué, Rosell (11), Ribera (8),
Horos, Aguilar (1), Farreras, Beltrán (2), Pérez (6) i
Porta (5).

64

56

SEGONA CATALANA
Àrbitres: Ugidos i Planes.
Parcials: 21-14, 15-14, 14-14 i 14-14.

Sant Ignasi
Altadill (4), Figuerola (18), Mestre, Roca (2),
Galcerán, Nogales (8), Miró (1), Martínez (11),
Marimón (10), Fraile (2), Martínez i Miralles.

Ferreteria Loype

CN Tàrrega

51

Piedrabuena (10), Romero, Cortadellas
(8), Concabella (8), Moras (7),López (9),
Rebolleda (7) i Bonet (2).

Parcials: 15-8, 10-4, 8-12 i 12-7.

El Vallfogona Ferreteria Loype
no va poder contra l’infantil del
Mollerussa, que es troba segon
a la classificació i que va mostrar el seu bon nivell en tot moment. Cal destacar els 17 punts
de la local Escudero.

CB Lleida Vermell

43

Markalain (4), Blabia (8), Gil (2), Montserrat (4),Aresta, Berdeguer (7), Galiana (6),
Bonillo (5) i Rovira (7).
SÈNIOR TERRITORIAL 3ª
Àrbitre: Rué.
Parcials: 6-10, 19-14, 14-8 i 12-11.

Les jugadores sèniors del CN
Tàrrega van aconseguir una
nova victòria davant el CB Lleida Vermell en un partit que es
va acabar decidint al darrer
parcial. El conjunt local va sortir molt fluix al primer perío-

Dolorosa derrota
del Tàrrega
Sagrada Família

71

Evangelista (4), Catalán (26), Dotu (2), Gandia (11), Rodríguez (12), Castellví, Herrerías (6), Rovira (6), Pérez (4), Cabarrocas i Rebollo.

Al descans, les
vermelles
aconseguien marxar
amb 8 punts

CN Tàrrega
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Armengol, Tryndyak (6), Ampurdanés (5),
Camats (4), Fito, Serra (3), Monastyrska i
Marsol (2).
CADET

A la segona m
eitat, la
concentració
va ser
clau per pode
r sumar
la victòria

Àrbitre: Rubió.
Parcials: 17-6, 22-4, 14-6 i 18-4.

CARLES MIRANDA

Felip va ser la jugadora més destacada amb 28 punts.

de i això va permetre que les
del Segrià aconseguissin una
petita renda de 6-10. El partit
va seguir en la mateixa línia i
al descans el marcador va
quedar molt ajustat (25-24).
Però va ser a la represa quan
les targarines van canviar el ritme de joc, amb una defensa
més activa i més encerts en
els tirs que els permetien
d’avançar-se en el marcador.
Les locals van seguir amb un
joc molt intens, dinàmic i efectiu, i així van augmentar la diferència fins al final del partit
amb una victòria amb 10 punts
de la local Piedrabuena.

31

INFANTIL

l
Primer parcia
en què el
determinant,
tuava
CB Lleida se si
sobre
set punts per

El CB Lleida cau
al darrer parcial
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Agelet (6), Freixes, Cotes (12), Alàs, Sànchez (2), Espinola (4), Torreguitart (4), Larrègula (3) i Pascual.

LES OPCIONS DE
PERMANÈNCIA
CONTINUEN INTACTES
da davant del Sant Ildefons, un
equip de la zona alta de la classificació, que dóna a les vermelles opcions de seguir somiant
en la permanència a la categoria. El primer quart va ser determinant, ja que el Lleida aconseguia un marge de 7 punts que ja
no deixaria escapar (21-14). Al
descans, a la pista de Cappont
es mantenia la victòria parcial
per 8 punts (36-28), fet que donava a les lleidatanes moral per
a una segona meitat molt exigent. Els intents del Sant Ildefons per apropar-se al marcador
es van quedar en res i el CB Lleida sumava una victòria clau.

CB Mollerussa

Torres, Dalmau (2), Escudero (17), Martínez (6), Mollo (2), Rodríguez (11), Pujol
(2), Codina (4), Garrofé i Pina.

Un triomf
per seguir
somiant
Lleida. Victòria clau del CB Llei-

El Mollerussa
mostra força

El Lleida.net
s’imposa al Sesé
Lleida.net
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Plensa (5), Rexach (12), Ferrer (6),
Farran (2), Balcells (5),Tarragó, París (12),
Aresté (5), Barceló (1), Sanfeliu (4) i Tribó (14).

Sesé

46

Ruíz (4), García, Berja (4), Núñez (9),
Merín (4), Tamayo (10), Chaler (9) i
Valenzuela (2).
JÚNIOR INTERTERRITORIAL (1)
Àrbitre: Martín.
Parcials: 21-17, 15-9, 17-9 i 13-11.

El Lleida.net CB Lleida es va
imposar al Sesé i va acabar
guanyant de 20 punts (66-46)
tot i el bon inici visitant, que va
crear dubtes amb la seua capcitat anotadora en els primers

minuts. Tot i així, el CB Lleida
va poder capgirar el marcador
i en arribar al descans ja tenia una renda de deu punts a
favor (36-26). A la represa, les
del Segrià van continuar treballant amb el mateix ritme i es
van endur el tercer quart per
17-9. El partit estava gairebé
sentenciat però les visitants
van plantar cara al darrer parcial (13-11). Finalment, el Lleida.net es va endur una merescuda victòria gràcies a una
bona defensa i una bona lectura del joc en atac que va
anul·lar qualsevol intent de reacció de les rivals.

Les cadets del Tàrrega van caure a la pista del Sagrada Família Claror A per un contundent
71-20. Les barcelonines van portar la iniciativa des del primer
minut i van dominar sempre el
marcador.

Partit intens a la
pista del Terrassa
CN Terrassa
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García (15), Bastos (5), Buzón (8), Navarro (13), Olmo (1), Romeo, Fernández
(11), Sierra, Hernández i Seara (3).

Opel Lleidamòbil

43

Anguera,Vilella (3),Vigatà (11), Perna, Guixà
(13), Àlvarez (3), Ríos (6), Ortiga (3), Moyà
(4) i Lacambra.
PRE-INFANTIL
Àrbitre: Cope.
Parcials: 3-3, 7-6, 6-11, 4-10, 9-9, 5-3, 81 i 14-0.

El CB Lleida va ser a punt de
guanyar a domicili però la defensa del Terrassa va ser la clau
per assegurar-se la victòria en
els dos darrers parcials amb un
8-1 i un clar 14-0.

