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Bàsquet Femení

CB Lleida Vermell
Galiano (11), Flauria (7), Markalain (22), Bonillo,
Areste, Barahona (3), Barceló (2), Rovira (8) i
Montserrat (4).
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SÈNIOR
Àrbitre: Vega.
Parcials: 14-18, 13-20, 13-21 i 17-22.

Rúbies Abat
Mateos, Matínez, Martí (15), Rúbies (3), Real,
Garrofé (10), Tella (3), Boixadera (8), Piqué (22),
Blanch (20), Cortada i Babot.

Triomf clau del CB
Lleida per a
la permanència
U.E. d’Horta A

Un triomf
per poder
somiar

Marquès CB Lleida B

SEGONA CATALANA (3)
Àrbitre: Novell.
Parcials: 11-12, 14-15, 14-11 i 11-20.

El CB Lleida va protagonitzar
una de les grans sorpreses de
la jornada a l’imposar-se a la pista de l’Horta, colíder de la competició. La victòria de les lleidatanes es va forjar amb el bon
percentatge d’anotació de Reixach (12 punts) i de Ferrer i Felip (10), però també en l’alt grau
d’encert de les vermelles en els
tirs lliures que van deixar sense
capacitat de resposta un sorprès Horta que tan sol va ser capaç d’imposar-se en el tercer
quart (14-11) i que va haver
d’anar sempre a remolc de les
visitants en els altres tres.

Lleida. Amb la cua de la Ter-

era
Les de la Nogu
b els 22
sentencien am
é i els
punts de Piqu
20 de Blanch
Les locals no en tenen
prou amb el partidàs
de Markalain, que va
fer 22 punts

Partit relativam
ent
igualat però a
mb el
Vallfogona sem
pre
al capdavant
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Anna (2), Anna Rosa (11), Noèlia (5),
Alba (2), Sally (11), Selene (15), Anna T
(15), Mariona, Meri, Laia (3), Maria i Mireia (7).

CB Bellpuig
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Cots, Escribà, Guash (8), Boldú (2), Sisteró, Carabassa (4), Segura (14), Escribà (4), Sellés (2), Sarries i Pinent (5).
JÚNIOR
Àrbitre: Busquets.
Parcials: 16-8, 16-12, 17-9 i 22-10.

Victòria del júnior del Balaguer
contra el Bellpuig en partit
ajornat al seu dia. La superioritat de les de la Noguera es va
fer palesa des del primer moment (16-8 al primer quart) i

El Sedis Efausa té
a tocar la victòria
sobre el Barça
AMADO FORROLLA

El CB Lleida no va abaixar mai els braços.

El Balaguer ho veu
fàcil amb el Bellpuig
Bonet Cars
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Felip (10), Berdegué (2), Ferrer (10), Rossell
(6), Ribera (2), Boladeres (5), Rexach (12),
Aguilar (2), Farreras, Pérez (3) i Porta (6).

EL VALLFOGONA GUANYA
EL LLEIDA EN EL DUEL DE
LES URGÈNCIES
ritorial femenina en un mocador
aquest partit jugat al pavelló de
Cappont era un duel entre dos
equips amb l’aigua al coll i que
per al guanyador suposava una
important dosi d’oxigen per fugir de la zona baixa de la classificació. Així doncs, va haver-hi
molts nervis a la pista i també
es va notar que el Vallfogona tenia el cap més fred. El matx va
estar igualat però sempre amb
les visitants al davant (27-38 al
descans) gràcies al gran encert
anotador de Piqué i de Blanc (42
punts entre les dos), que van
eclipsar el partidàs de la local
Markalain (22 punts).
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Galan, Forteza, López (9), Fernández (2),
Roldós (2), Cardona (4), Carabantes (5),Tormo (8), Cabrejas (14), Fernández (2) i Clemente (4).

d’aquí que la diferència final
de 32 punts a favor de les locals fos més que merescuda.
Tot i així, les visitants van fer
una acceptable primera part
i van aconseguir arribar al descans amb una diferència encara no insuperable (32-20). A
la represa, però, el domini local va ser més evident davant
un rival que va donar mostres
de cansament. Així doncs, les
diferències van anar augmentant, sobretot al tercer quart
(17-9), per deixar el marcador
en un clar 49-29 que encara va
augmentar més amb el 22-10
del darrer quart.

El Tremp, a punt de la
primera victòria
CB Tremp
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Soler, Roca, Pascuet, Ortiz (2), Barcons,
Feliu, Agelet (5), Lal-Trehan (5), Alegret
(7) i Manica.

CB Balàfia
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Salvia (4), Sanhano (2), Montoy (4),
Isidro (7), Isidro, Piñol (2), Vidal (4) i Santiago (1).
JÚNIOR
Àrbitre: Burgos.
Parcials: 4-9, 0-6, 11-4 i 4-5.

Partit entre els dos equips que,
ara per ara, tanquen la classificació de la llliga júnior interterritorial. No va ser un bon
partit, ni de bon tros, però sí
que va ser emocionant. El
Tremp, que ha perdut tots els

partits que ha jugat fins ara, es
va mostrar molt voluntariós i
amb ganes d’assolir la primera victòria a la lliga ja que jugava amb un rival assequible
amb un balanç de 2-16 pel 017 de les jugadores del Pallars.
Així, va fer que els percentatges anotadors fossin molt baixos. Al descans es va arribar
amb un pobre 4-15. A la represa, el Tremp va anar a totes i va
formar un parcial d’11-4 que
va fer embogir el pavelló, ja
que es va posicionar a dos
punts del Balàfia, que va saber
reaccionar per guanyar el partit 19-24.

AE Sedis Efausa
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Vilanova (4), Rebés (5), Cerqueda (9), Rebés (2), Bradley, Porta (6), Viles (4), Colmenero (3), Brunet (7), Pérez (2), Sancho
i Vicente (2).

Barça CBS
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Curto (2), Simón (7), Alguero (3), Pérez
(4), Martínez, Alegre (8), Trawally (12), Ribera (1), Cabanillas (10) i Salinas.
PRIMERA CATALANA
Àrbitre: López i Fontova.
Parcials: 10-16, 8-13, 13-8 i 13-10.

El Sedis va acabar perdent davant el Barça en un partit molt
igualat que es va decidir als darrers instants. En el primer període, les locals van poder aturar l’atac de les barcelonines
però les visitants van arribar al
descans amb una renda d’onze
punts. A la represa, el Sedis va
continuar defensant amb seguretat i així va poder retallar la
distància. En el darrer període,
les locals van seguir amb el seu
bon joc però el Barça va mantenir la renda fins al final.

