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Bàsquet Femení

CB Balàfia
Gavarró (2), Domenech (4), Egea (9), Castro (9),
Pubill (2), Alquézar (6), Isidro (4), Piñol (8),
Marco (10), Muñoz (2) i Pubill.

56

5

CADET
Àrbitre: Jiménez.
Parcials: 28-1 i 28-4.

BAC Agramunt
Baró, Roqué, Majdi (2), Repilado, Lakbir, Saíz,
Chacón (1), Torres (2) i Verón.

El Lleida obté una
victòria còmoda
CN Tàrrega

El Balàfia no perdona al ‘play-off’
L’AGRAMUNT ES VA QUEDAR SENSE CAP OPCIÓ DAVANT LES DE LLEIDA
I NO VA PODER FER RES PER TENIR OPCIONS A L’ELIMINATÒRIA

29

Serra,Armengol (4), Monastyrska,Tryndiak
(11), Ampurdanès (5), Cortadelles (1), Camats (7), Marsol (1) i Cuneré.

Calles Advocats

73

Barrull (6), Acosta (4), Rodríguez (6),
Gallardo (12), Osset (12), Rovira (17),
Tasies (5), Monné (10) i Boixadera (1).
CADET INTERTERRITORIAL
Parcials: 9-14, 6-20, 6-18 i 8-21.

Lleida. El Balàfia va derrotar
l’Agramunt al partit de tornada
de l’eliminatòria prèvia a la final
a 4 pel títol. Les de l’Urgell es
van presentar amb moltes baixes davant un rival molt fort. Les
de Lleida van sortir endollades
i a la mitja part ja havien tancat el marcador amb un contundent 28-1. El partit va seguir
sense gaire història, ja que el
Balàfia es va mostrar superior
durant tots els minuts i l’Agramunt ja sabia que no tenia res
a fer. Ràpids contraatacs, recuperacions de pilota, encerts en
els tirs lliures i facilitat per encistellar va ser la dinàmica de
les locals, que van ensenyar realment com es juga al bàsquet.
El segon parcial el van tancar
també per un clar 28-4 i així es
va finalitzar el partit. Les anotacions del Balàfia van estar
molt repartides entre les jugadores, que van fer rotacions de
cara a la final.

El Calles Advocats CB Lleida va
obtenir una victòria còmoda a
la pista del CN Tàrrega per un
contundent 29-73. Les visitants
es van mostrar superiors durant
tot el partit i sempre van anar
davant al marcador. Malgrat el
resultat, les targarines van apfrontar el partit amb intensitat.

El Bellpuig supera
l’eliminatòria
CB Balàfia

CB Bellpuig

58

Caruceru (4), Oms (10), Ogbeide (25),
Blanch (7), Campabadal (2), Sorribes
(5), Torreguitart, Segués, Fondevila (5) i
Marin.

Penya Fragatina

56

Parlade, Gallardo, Miró (4), Parlade (7),
Larroya (10), Camarasa (3), Foixench (11),
Chueca (21), Cabos i Palos.
MINI
Àrbitre: Vega.
Parcials: 11-12, 3-8, 13-7, 9-9, 6-4, 56, 5-8 i 6-2.

El Vallfogona va guanyar per la
mínima el Penya Fragatina en
un emocionant encontre que
no es va decidir fins als darrers
instants i que es va decantar
cap a l’equip local per només

40

Cots, Escribà (4), Guasch (4), Boldú, Sisteró (2), Carabasa, Segura (3), Escribà,
Sellés (9), Sarries (8) i Pinent (10).
JÚNIOR
Parcials: 10-11, 8-12, 14-6 i 8-11.

CARLES MIRANDA

El Balàfia va tenir una eficàcia demolidora sota el tauler del BAC Agramunt.

El Vallfogona fica
emoció a casa
CEP Vallfogona

40

Salvia, Sanhano (4), Montoy (2), Isidro (10),
Cao, Piñol, Vidal (12), Santiago, Castro (3)
i Egea (9).

2 punts de diferència. El matx
va començar molt igualat i
amb unes defenses molt intenses, arribant al descans
amb empat a 36. A la represa, els dos equips van sortir a
guanyar i el marcador seguia
molt ajustat. Però les locals a
l’últim quart van canviar la
seva actitud i es van mostrar
més agressives i van trobar
millors opcions de tir que les
rivals, que no es van rendir mai
i van seguir treballant per buscar la victòria. El darrer parcial de 6-2 va ser decisiu. Cal
destacar els 25 punts de la local Ogbeide.

El Bellpuig guanya i
elimina el Bellvís
Manipulats Escribà

59

Piqué, Casals (2), Boix (8), Minguell (13),
Farré (8), Espinet (2), Petit (2), Carné (10),
Llovet (10) i Vall (4).

CB Bellvís

35

Hospital (4), Casals (10), Granados (4), Casals (6), Calvet (4) i Bernaus (7).
CADET
Àrbitre: Núñez.
Parcials: 14-12, 11-10, 16-9 i 18-4.

El Manipulats Escribà CB Bellpuig es va imposar per tercera vegada consecutiva davant
el CB Bellvís, en el partit corresponent als play-offs cadets.
Des de l’inici, les locals van ser
molt efectives en atac i contundents en defensa, però les

de Bellvís mai van abaixar els
braços i van plantar cara a la
primera part. Al descans, el
marcador era de 25-22.
A la represa, el Bellpuig va
demostrar la seva superioritat
i no va perdonar; així es van
endur el tercer quart per 16-9.
Al darrer parcial, les locals van
seguir ampliant el marge i van
acabar sentenciant el partit
amb una diferència de 24
punts (59-35), que els dóna accés a la fase final en la qual lluitaran pel títol provincial de la
categoria. Minguell, que va
anotar fins a 13 punts, va ser
la millor encistelladora.

El CB Bellpuig va quedar com
a guanyador de l’eliminatòria
amb una victòria i un empat davant el CB Balàfia. Les locals van
tenir ben a prop el desempat
però el seu baix percentatge en
els tirs lliures (7 de 24) ho va impedir.

El Cervera té
millor encert
Lleida.net

54

Vilella, Vigota (8), Huguet, Álvarez, Prim,
Anglada (2), Monné (13), González (8), Peinado (6), Boixadera (7), Gregori (1) i
Puyuelo (7).

CB Cervera

57

Vicente (4), Felip (16), Roqué (6), Bové
(3), Bacma (3), Martínez, Bastante (8), Riu
(7) i Armengol (9).
CADET
Àrbitre: Doblas.
Parcials: 20-18, 5-16, 20-9 i 9-14.

Un Cervera força inspirat en els
moments claus del partit es va
acabar emportant la victòria de
Cappont davant un lluitador CB
Lleida.

