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Bàsquet Femení

Lleida.net CB Lleida
Huguet (7), Àlvarez (2), Prim, Anglada (2), Monné
(27), González (18), Peinado (6), Boixadera (7),
Gregori (2) i Puyuelo (4).
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CADET
Àrbitre: Fontova.
Parcials: 15-2, 26-9, 20-12 i 14-2.

CB Seròs
Marquès (5), Tost, Masip, Miarnau (1), Turmo (7),
Agustín (6), Lonca (4) i Palau (2).

Manipulats Escribà

CB Bellvís

CADET
Parcials: 13-4, 14-6, 22-0 i 13-10.

El CB Bellpuig Manipulats Escribà va derrotar al CB Bellvís i acaben segones de grup d’aquesta temporada. Tot i el resultat, el
partit va ser molt travat, amb
moltíssimes errades per part
dels dos equips, però les locals
sempre van mantenir l’avantatge al marcador.

va
El CB Lleida es
imposar amb
un
superioritat a
ròs
voluntariós Se
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Ribera (4), Mateu (5), Paniagua (4), Teixidó (5), Paniagua (10), Salud (6), Mballo (7), Borràs (2) i Torres (2).

Tàrrega

59

Piedrabuena (6), Romero, Cortadellas (8),
Concabella (14), Moras (9), López (2),
Guàrdia (2) i Cruz (18).
SÈNIOR TERRITORIAL
Àrbitre: Ugidos.
Parcials: 10-8, 10-16, 12-11 i 13-14.

El Tàrrega va finalitzar la temporada de la millor manera,
amb una victòria ajustada davant el Balaguer, en un partit
que es presentava força igualat i on l’afició va poder gaudir del bàsquet. La primera

El Balàfia va patir
massa a la represa
CB Borges Blanques

Al descans, les locals
van demostrar el seu
bon joc amb una renda
de 30 punts

VAF CB Balàfia
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García (3), Falguera (2), Grau (6),Trepat (7),
Calero (3), Magdaleno, Barrull (15), Blasco (5), Prats, Soto (1), Torn (2) i Jácome.
JÚNIOR
Parcials: 8-17, 8-16, 16-3 i 8-8.

ÒSCAR MIRÓN

El CB Lleida sempre va jugar amb intensitat.

part va ser molt intensa i així
es va reflectir al primer parcial (10-8). Les visitants van prendre la iniciativa al segon quart
i el seu bon joc els va permetre arribar al descans amb un
còmode marge de 20-32, que
gairebé assegurava la victòria targarina. El Balaguer va
tornar a imposar-se a la represa i van complicar el joc. Es
va entrar als minuts decisius
amb el 32-35. A poc a poc
s’anava ajustant el resultat
però les de Tàrrega van poder mantenir l’avantatge al
marcador i es van endur el
partit per la mínima (45-59).
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Ribelles, Barrau (2), Folguera (5), Bolou,
Prats (14), Prats (6), Farran (7),Yeste (6), López, Molgó i Sidibe.

El partit estav
a gairebé
enllestit però
a la
represa les ve
rmelles
van sentencia
r

El Tàrrega guanya a
l’últim partit de Lliga
Balaguer
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Hospital (2), Casals (3), Granados (3), Lacruz (3), Reñé, Casals (5), Calvet, Selfa (4)
i Bernaus.

LES VERMELLES ES
VAN MOSTRAR MOLT
SUPERIORS AL SERÒS
sar amb comoditat davant el Seròs, en un partit amb clara superioritat local. Les locals van
sortir molt concentrades i al primer parcial van aconseguir una
renda de 15-2. L’avantatge va
seguir i al descans es va arribar
amb un ampli 41-11. A la represa, el matx va seguir amb la mateixa dinàmica, un control local molt efectiu i una defensa
ferma que tallava moltes jugades. Així, aconseguien guanyar
el tercer parcial per 20-12. El
partit ja estava gairebé enllestit però el CB Lleida va continuar treballant i va acabar amb
una gran victòria (75-25).
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Piqué, Casals, Boix (9), Minguell (21),
Farré (9), Petit (3), Carné (4), Llovet (6),
Vall (6) i Pujol (4).

El Lleida
imposa
el seu joc
Lleida. El Lleida.net es va impo-

El Bellpuig
finalitza segon

Una segona meitat
clau per al Vallfogona
Oms Compost
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Caruceru (4), Oms (6), Ogbeide (18),
Blanch (19), Campabadal (2), Sorribes (2),
Torreguitart (4), Segués i Fondevila (2).

Maristes
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Ribot (8), Florensa (4), Saíz (8), Mongay
(1), Quintana, Perna, Romero (6), Gómez
(5), Gassó (3) i Pifarré (6).
MINI
Àrbitre: Caelles.
Parcials: 6-5, 4-4, 6-7, 12-5, 8-2 i 5-6.

L’Oms Compost CEP Vallfogona es va quedar amb la victòria davant el Maristes Montserrat, en un partit vibrant des
de l’inici. Tots dos equips van
sortir molt concentrats, tallant
moltes pilotes i creant jugades

ofensives, i es va arribar al descans amb el marcador igualat (16-16). A la segona part, les
locals van estar més actives en
atac i va ser el punt d’inflexió
del partit, ja que van aconseguir un marge que seria decisiu (12-5). La resta de joc va
continuar amb la mateixa dinàmica, alternances i cistelles
per les dues bandes però el
Vallfogona va saber mantenir
la calma. Finalment, i després
d’un joc tan disputat, les visitants es van veure frenades i
van acabar perdent. Tot i així,
mai van abaixar els braços i
van lluitar fins al darrer instant.

El Balàfia es va imposar a la pista del Borges gràcies a una
bona primera part. A la represa,
les de Lleida es van confiar i van
perdre el tercer parcial (16-3).
Les locals van estar a punt de
capgirar el marcador però el Balàfia va mantenir l’avantatge fins
al final.

El Lleida supera
el Badalona
Joventut Badalona
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Padros (10), Ortiz, García (4), Crespi (2), Font
(6), García (4), Rovira, Privat (2), Cabré (2)
i Amor (2).

Lleida.net CB Lleida
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Plensa (7), Rexach (15), Ferrer (4), Farran
(8), Balcells (2), Paris (2), Aresté (2), Barceló (5), Sanfeliu (2) i Tribó (4).
JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Parcials: 7-13, 6-19, 10-12 i 9-7.

La defensa del Lleida.net va definir la victòria davant el Badalona, en un partit que va començar força igualat. Després del
descans, les visitants es van imposar i es van endur el triomf.

