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Tercera categoria femenina

Nou triomf del CN Tàrrega
Les de l’Urgell s’imposen al CB Lleida en un
duel Ƌue es deĐideiǆ als minuƚs Įnals ;ϱϭͲϰϯͿ
El CN Tàrrega va haver de
remuntar per aconseguir la
victòria davant un CB Lleida
Ƌue va sorƟr molt Ĩort͘
Tàrrega
REDACCIÓ
Les sèniors del CN Tàrrega van
aconseguir una nova victòria
enfront el CB Lleida. Un primer
perşode molt Ňuiǆ del conũunt local va permetre a les ũugadores
del ^egrià aconseguir una peƟta
renda. Però va ser al principi del
segon parcial quan les targarines
van canviar el ritme de ũoc amď
una defensa mĠs efecƟva i mĠs
encerts en els Ɵrs͕ retallant la diferència i marǆant al descans un
punt per soďre.  la segona part
les locals van conƟnuar en la seva
lşnia ascendent͕ mostrant un ũoc
dinàmic i efecƟu.
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El CB BalàĮa es va imposar en la
visita del Dollerussa per 4ϴ-3ϵ.
Les locals͕ que van comenĕar
perdent͕ van anar de menys a
més amď el pas dels minuts͕ i
un amď un gran darrer parcial
van sentenciar el duel. El Dollerussa no va deiǆar de lluitar
però va acaďar perdent a domicili.
CB BalàĮa: 'avarrſ͕ omenecŚ͕ Egea ;11Ϳ͕ Castro ;11Ϳ͕
Puďill ;ϵͿ͕ lquéǌar ;2Ϳ͕ /sidro
;2Ϳ͕ PiŹol ;2Ϳ͕ Darco ;5Ϳ͕ DuŹoǌ
;ϲͿ.
CB Mollerussa: Klivart͕ Segura͕
Codina ;ϳͿ͕ Caďrera ;12Ϳ͕ Coma͕
&eiǆa ;2Ϳ͕ guinaga͕ Soldevila
;1ϲͿ͕ DonyarcŚ ;2Ϳ.

FOTO: Mercè / Les de blau van anar remuntant amb el pas dels minuts

van fer-se amď la victòria.  la
resta de parƟts͕ el Dollerussa͕ el
Cervera i el Balaguer van guanyar
els seus parƟts.  la classiĮcaciſ͕
el CB Cervera és el líder de la classiĮcaciſ amď un ple de victòries͗
set de set en el que va de segona
fase de lliga. El CB Lleida͕ que en
porta cinc͕ és segon.

El Sedis es manté líder del seu
grup en superar el Balaguer
amb claredat (52-101)
gades d’atac. Però el Sedis no va
tenir pietat i va sentenciar el duel minuts aďans d’arriďar al Įnal.
iǆí͕ el líder de la categoria va
sumar el seu novè triomf consecuƟu en aquesta segona fase de
campionat i s’escapa dels seus
perseguidors. El Cappont és sisè
amď tres victòries i sis derrotes
mentre el CB Pardinyes groc és
quart amď cinc parƟts guanyats i
quatre de perduts.
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L’equip mini del
Vallfogona cau
en la seva visita
al Pla d’Urgell

El CB Dollerussa va ser superior al CEP Vallfogona i el va
vèncer per ϲ0-3ϲ en un duel
en què les visitants no van
comenĕar a ũugar Įns al tercer parcial. Però la diferència
de punts ũa era tan gran que
les de Vallfogona no van tenir opcions de remuntar. l
Įnal͕ triomf còmode per al
Dollerussa davant la seva
aĮciſ.

Sènior

Els nois del Sícoris
cauen a la pista
del Torres de
Segre (77-72)

Les noies del CB Lleida es
fan fortes a casa i derroten
el CB Tremp (34-22)

El ^edis lfa Consult va superar
amď claredat els ũugadors del
Celler de l͛rnau CB Balaguer
per un resultat de 52-101. Els de
la Seu d’Urgell van portar la iniciaƟva en tot moment i van fer
una demostraciſ del seu gran
potencial ofensiu͕ superant la
ďarrera dels cent punts anotats
en un parƟt. En canvi͕ els de la
Noguera no van fer un ďon parƟt
en defensa tot i tenir ďones ũu-

El Mollerussa
no pot amb el
Balàfia en un
intens duel
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Infantil femení

Nova victòria de les ũugadores del
CB Lleida a la lliga infanƟl͕ aquest
cop en la visita del CB Tremp per
34-22. El curt resultat diu molt de
com va ser el parƟt. Les defenses
es van imposar als atacs i cap dels
dos equips va destacar pel seu
encert de cara a cistella. Tot i aiǆò͕ van ser les del ^egrià les que

Cadet

Els ũugadors del Sícoris Cluď
B van perdre a la pista del CB
Torres de Segre en un aũustat
duel que no es va decidir Įns
als darrers minuts de l’enfrontament ;ϳϳ-ϳ2Ϳ. Els ũugadors locals van saďer fer-se forts a la
seva pista i no van deiǆar que
els de Cappont capgiressin el
marcador a falta de només uns
minuts per arriďar al Įnal. ls
altres parƟts͕ destacar els triomfs del CEN'͕ Bell-lloc͕ lpicat B͕ Daristes͕ Cappont i Secà Sant Pere.  la classiĮcaciſ͕
el Cappont segueiǆ líder per
davant del Bell-lloc͕ mentre el
Torres de Segre i el Sícoris ocupen la tercera i la sisena plaĕa.

El Pardinyes no dóna cap
opció al Borges Garrigues
tot i jugar fora de casa
Victòria clara del CB Pardinyes
negre en la seva visita al CB
Borges-'arrigues. Els ũugadors
de groc i negre es van mostrar
superiors en tot moment i van
saďer marcar els passos del parƟt. Yuan van tenir un còmode
avantatge de punts en el marcador͕ van gesƟonar-lo i van saďer mantenir les distàncies Įns
al Įnal͕ imposant-se per 4ϴ-ϲϵ.
esprés d’aquesta ũornada͕ el

CB Pardinyes es troďa a la quarta posiciſ amď un ďalanĕ de tres
victòries i cinc derrotes en la segona fase del campionat infanƟl. En canvi͕ el Borges 'arrigues
està ũust per sota͕ amď un parƟt
menys. El líder és el CB Balaguer͕
que suma set triomfs i només
una derrota.  la propera ũornada͕ el &lor de Vimďodí CB Pardinyes negre reďrà a casa el Doraďanc ndorra.

