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BÀSQUET

Cadet femení

Victòria del Cervera al Segrià
ů>ůĞŝĚĂĐĂƵĚĞƌƌŽƚĂƚĞŶƵŶǀŝďƌĂŶƚƉĂƌƟƚƉĞƌϱϰͲϱϳ
El CB Lleida va perdre a casa
davant un Cervera que es va
emportar per la mínima un
vibrant duel (54-57). A més,
el líder Binéfar es manté
invicte en superar el Seròs
sense problemes (55-5).
Lleida
REDACCIÓ
El Cervera es va emportar un disƉƵƚĂƚƉĂƌƟƚĚĞůĂƌƌŝƐEŽƌĚĞŶůĂ
ƐĞǀĂ ǀŝƐŝƚĂ Ăů  >ůĞŝĚĂ͘ >ĞƐ ĚĞů
Segrià, que en tot moment van
plantar cara i van lluitar per aconƐĞŐƵŝƌĞůƚƌŝŽŵĨĚĂǀĂŶƚůĂƐĞǀĂĂĮció, van veure com les visitants
guanyaven el duel per només tres
ƉƵŶƚƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌğŶĐŝĂ ;ϱϰͲϱϳͿ͘ ůƐ
ĂůƚƌĞƐƉĂƌƟƚƐ͕ĞůŝŶĠĨĂƌǀĂǀğŶĐĞƌ
el Seròs (55-5) i el Torà va caure
ĂŵďĞůWĞŹĂ&ƌĂŐĂƟŶĂ;ϱϬͲϯϬͿ͘
ůĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĐŝſ͕ĞůŝŶĠĨĂƌĠƐĞůůşder invicte amb un ple de victòriĞƐŝĞů>ůĞŝĚĂ͕ƋƵĞǀĂĞŶĐĂŝǆĂƌ
la seva quarta derrota de la segona fase, és segon per davant de
ů͛ŶĚŽƌƌĂ͘
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El Morabanc
Andorra planta
cara però no pot
amb el potencial
del Cappont
El Cappont s’emportà la victòria de la sempre complicada
ƉŝƐƚĂĚĞůDŽƌĂďĂŶĐŶĚŽƌƌĂĞŶ
ƵŶƉĂƌƟƚĚŝƐƉƵƚĂƚ͘ůƐůŽĐĂůƐǀĂŶ
ƐŽƌƟƌ ŵĠƐ ĞŶĚŽůůĂƚƐ ŝ ǀĂŶ ƉŽĚĞƌĂŐĂĨĂƌƵŶĂĚŝƐƚăŶĐŝĂĚĞϭϬ
punts en els primers minuts de
joc, però els visitants van reacĐŝŽŶĂƌŝǀĂŶĚĞŝǆĂƌůĂĚŝĨĞƌğŶĐŝĂ
ĞŶϰĂůĮŶĂůŝƚǌĂƌĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌşŽĚĞ͘ŶĞůƐĞŐŽŶƋƵĂƌƚũĂĞƐǀĂ
ǀĞƵƌĞƋƵĞĞůƐĚĞ>ůĞŝĚĂĞƐƚĂǀĞŶ
millor, tenint bones defenses i
ƌăƉŝĚĞƐƚƌĂŶƐŝĐŝŽŶƐ͘WĞƌžĞůƚĞƌcer parcial va tornar a ser per
ĂůƐĚ͛ŶĚŽƌƌĂ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞůƐĚĞ
Cappont van jugar al seu joc en
ů͛ƷůƟŵƉĞƌşŽĚĞ͕ǀĂŶƉŽĚĞƌĐŽŶtrolar el rebot, cosa que no havien fet en el tercer quart, i reĂůŝƚǌĂƌ ƚƌĂŶƐŝĐŝŽŶƐ ƌăƉŝĚĞƐ ƋƵĞ
feia que anotessin amb facilitat, agafant una renda de quaƚƌĞ ƉƵŶƚƐ ĞŶ ĞůƐ ŵŝŶƵƚƐ ĮŶĂůƐ
;ϱϮͲϱϲͿ͘

FOTO: Lídia Sabaté / Les de la Segarra van ser superiors als instants decisius
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El Força Lleida venç el
Mollet en un duel que
domina en tot moment

Un Sedis Blau superior als
moments clau guanya el
CN Tàrrega a casa (36-33)

FOTO: esportlleida.com / Els de negre van imposar el seu joc

FOTO: Sedis Bàsquet / Les jugadores de la Seu d’Urgell

WĂƌƟƚĞŶƚƌĞ&ŽƌĕĂ>ůĞŝĚĂŝDŽůůĞƚ
ƋƵĞǀĂĐŽŵĞŶĕĂƌĂŵďĞůƐůůĞŝĚĂtans més intensos defensivament
i amb un atac ràpid que permeƟĂ ƚƌĞƵƌĞ ƟƌƐ ĨăĐŝůƐ͘ Ŷ Ğů ƐĞŐŽŶ
ƋƵĂƌƚ ĞůƐ ůŽĐĂůƐ ǀĂŶ ĐŽŶƟŶƵĂƌ
amb una bona dinàmica i sol el
ĚĞƐĞŶĐĞƌƚ ĞŶ Ğů ůůĂŶĕĂŵĞŶƚ ƉĞƌŵĞƟĂƋƵĞůĂĚŝĨĞƌğŶĐŝĂĨŽƐĚĞϭϰ

ů^ĞĚŝƐůŽƵƐƚĞŬůĂƵǀĂŝŵƉŽƐĂƌͲƐĞ Ăů E dăƌƌĞŐĂ ĞŶ ƵŶ ŝŶƚĞŶƐƉĂƌƟƚƋƵĞŶŽĞƐǀĂĚĞĐŝĚŝƌ
ĮŶƐ ĂůƐ ĚĂƌƌĞƌƐ ŝŶƐƚĂŶƚƐ͕ ŽŶ ůĞƐ
locals van mostrar-se superiors
i van aconseguir la victòria per
ƵŶ ĂũƵƐƚĂƚ ƌĞƐƵůƚĂƚ ĮŶĂů ĚĞ ϯϲͲ
ϯϯ͘ ůƐ ĂůƚƌĞƐ ƉĂƌƟƚƐ͕ Ğů E'͕
Ğů  ŐƌĂŵƵŶƚ͕ Ğů  >ůĞŝĚĂ

ƉƵŶƚƐĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂŵĞŝƚĂƚ͘ŶĞů
ƐĞŐŽŶƉĞƌşŽĚĞĞůƐǀŝƐŝƚĂŶƚƐǀĂŶŝŶcrementar el seu nivell defensiu
i van ser més agressius de cara
ĐŝƐƚĞůůĂ͕ƉĞƌžƚŽƚŝĂŝǆşĞůƐŚŽŵĞƐ
de negre aconseguien més difeƌğŶĐŝĂĞŶĞůŵĂƌĐĂĚŽƌĂůĮŶĂůĚĞů
ƚĞƌĐĞƌƉĞƌşŽĚĞ͕ĮŶƐĂϭϴƉƵŶƚƐ͘ů
ĮŶĂů͕ƚƌŝŽŵĨƉĞƌϲϭͲϰϳ͘

Vermell i el Mollerussa van vènĐĞƌ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚ͕ĞůĞůůƉƵŝŐ͕
Ğů ^ĞĚŝƐ͕ Ğů  >ůĞŝĚĂ ůĂŶĐ ŝ Ğů
ĞƌǀĞƌĂ͘  ůĂ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĐŝſ ĚĞ ůĂ
ůůŝŐĂ ƉƌĞŵŝŶŝ ĨĞŵĞŶş͕ Ğů  >ůĞŝĚĂsĞƌŵĞůůĠƐůşĚĞƌĞŵƉĂƚĂƚĂŵď
Ğů^ĞĚŝƐůŽƵƐƚĞŬůĂƵ͕ĂŵďŶŽŵĠƐƵŶĂĚĞƌƌŽƚĂ͘ůDŽůůĞƌƵƐƐĂ
ĠƐƚĞƌĐĞƌ͘

