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Tercera categoria femenina

31
Infantil masculí

El CB Lleida venç el Torà
en l’anada i gairebé
sentencia l’eliminatòria
Les noies del Segrià s’imposen 44-56

El Maristes s’imposa davant
un lluitador Tàrrega (58-50)

El CB Lleida es va imposar
en el parƟt d’anada de la
seva respecƟva eliminatžria
davant el Torà mentre el
CENG va guanyar per la
mínima en la seva visita al
BellͲlloc ;ϰ9ͲϱϬͿ͘ Aquest cap
de setmana es disputaran
els parƟts de tornada͘
Lleida
REDACCIÓ
El CB Lleida va començar amb
bon peu l’eliminatòria prèvia per
Ă ůĂ ĮŶĂů Ă ƋƵĂƚƌĞ ĚĞ ůĂ dĞƌĐĞƌĂ
Categoria Sènior femení a la pista d’un lluitador CB Torà. Les jugadores de la Segarra van provar
de fer-se fortes a casa, però el
potencial de les nois del Segrià va
acabar imposant-se i, tot i jugar a
domicili, van saber aconseguir un
ƉĞƟƚĂǀĂŶƚĂƚŐĞĚĞƉƵŶƚƐĂůŵĂƌcador en favor seu i defensar-lo
ĮŶƐĂůĮŶĂůĚĞůĚƵĞů͘
Així, les jugadores del CB Lleida Vermell van emportar-se el
ƉƌŝŵĞƌƉĂƌƟƚĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞƉƌğvia de la Tercera Categoria Sèni-
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FOTO: esportlleida͘com / Els blaus se situen quarts a la classiĮcaciſ

El CE Maristes va superar el CN
dăƌƌĞŐĂ Ϭϯ ƉĞƌ ϱϴͲϱϬ͘ ůƐ ďůĂƵƐ
van imposar el seu joc i van deixar clar que volien aconseguir el
triomf, però els de l’Urgell van
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FOTO: Mercè / Les del ^egrià͕ en un parƟt de lliga davant el CN Tàrrega

ŽƌĨĞŵĞŶŝŶĂƉĞƌƵŶƌĞƐƵůƚĂƚĮŶĂů
de ϰϰͳϱ6. A l’altra eliminatòria, el
CENG Pub Lips va emportar-se un
ajustat triomf a domicili a la pista
del CB Bell-lloc (ϰ9ͳϱϬ).
Les locals van caure per la mínima (només un punt de diferència) i hauran de remuntar l’elimiŶĂƚžƌŝĂĂůƉĂƌƟƚĚĞƚŽƌŶĂĚĂ͕ƋƵĞ

jugaran fora de casa. La propera
jornada, per tant, serà la tornaĚĂĚĞůƐĚŽƐƉĂƌƟƚƐĚĞůĂĨĂƐĞƉƌğvia de la Tercera Categoria Sènior femení, on el CB Lleida rebrà,
aquest cop al Segrià, al CB Torà,
mentre el CENG Pub Lips jugarà
a la seva pista davant el CB Belllloc.

plantar cara en tot moment. A la
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĐŝſ͕ĞůDĂƌŝƐƚĞƐĠƐƋƵĂƌƚ
amb cinc victòries i sis derrotes
mentre el CN Tàrrega es troba a
la setena plaça.

Júnior Preferent masculí

El Força Lleida perd la
categoria en caure a la
pista del Mollet (63-54)
El Torrons Vicens Força Lleida
perd la categoria després de
ĐĂƵƌĞ ĞŶ ƵŶ ƉĂƌƟƚ ŵŽůƚ ŝŐƵĂůĂƚ
que es va trencar en el tercer
període ajuntant-se que el seu
rival directe per la permanència va guanyar. Els lleidatans van
ůůƵŝƚĂƌĮŶƐĂůĮŶĂůƉƌŽǀĂŶƚĚĞƌĞmuntar, però no van poder.

Mollet: Raga (2), Sánchez, Miguel (17), Oms, Medina, Gordi
;ϮͿ͕DŽƌĂ;ϴͿ͕ZĞǇ;ϲͿ͕>ſƉĞǌ͕DŝƌĂůůĞƐ;ϮϯͿ͕:ƵĂŶ;ϭͿ͘
Força Lleida: Perea (6), Bach (2),
ĞƌŐĂĚă͕dƌĞǀŝŹŽ;ϵͿ͕DĂƌşŶ;ϯͿ͕
Duch (9), Lletjos (5), Villafranca
;ϰͿ͕WĞƌĞŵĂƌơ;ϮͿ͕ŽŵĞƚſŶ;ϱͿ͕
Lafuente (5), Naveed (4).

Cadet masculí

Doble triomf dels equips
del Pardinyes davant el
Balaguer i el Borges
Victòria clara del CB Pardinyes
Groc a casa davant el CB Balaguer per 74-25. Els del Segrià van
ser superiors des del primer moment, demostrant per què van
líders de la categoria cadet. Així,
l’equip Groc del Pardinyes va sumar l’onzè triomf de la segona
fase i es manté per sobre del Maristes i Bellpuig, que tenen deu
victòries acumulades. A la propera jornada, els del Segrià visitaran
ĞůWĞŹĂ&ƌĂŐĂƟŶĂ͘
Per altra banda, l’equip cadet
EĞŐƌĞĚĞůWĂƌĚŝŶǇĞƐǀĂƉĂƟƌŵŽůƚ
ƉĞƌ ƐƵƉĞƌĂƌ Ă ƵŶ ĐŽŵďĂƟƵ ŽƌŐĞƐ'ĂƌƌŝŐƵĞƐĞŶƵŶƉĂƌƟƚƋƵĞĞƐ
va resoldre a la pròrroga per ϲϯͳ
69͘ůƉĂƌƟƚǀĂĞƐƚĂƌŵŽůƚŝŐƵĂůĂƚ͕

tot i que el Pardinyes va portar
ŵşŶŝŵĂŵĞŶƚ ůĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ĞŶ ƚŽƚ
moment.
Però als darrers instants, el
Borges va forçar una falta persoŶĂůŝǀĂĞŶĐŝƐƚĞůůĂƌĞůƐƟƌƐůůŝƵƌĞƐ͕
aconseguint arribar a la pròrroga.
Aquí, un Pardinyes més centrat i
seriós es va imposar en el període extra (ϰͳϭϬ) emportant-se un
ďŽŶŝĐŝĐŽŵƉĞƟƚƉĂƌƟƚ͘
Borges Garrigues: Minguella (1);
Mir (20); Culleré (7); Berent (4);
WĂƌşƐ͖^ƵŇĞƚƵ;ϰͿ͖DŽƌŐĂĚĞƐ;ϮϯͿ͖
ZŽĐĂ͖ZĞŹĠ;ϯͿ͘
CB Pardinyes Negre: Tesán (6);
Gómez (4); Tamames (27); BalĐĞůůƐ ;ϰͿ͖ ƵĠůůĂƌ͖ ůĂŶĚĞƚĞ;ϭϯͿ͖
Plaza(9); Quiroga (6); Barta.

FOTO: Tony Alcántara / L’equip Groc va superar els de la Noguera amb facilitat

