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Infantil femení

El Cervera, amb un ple de
triomfs, líder de la categoria
El Calaf és primer a l’altre grup amb una sola derrota
El CB Calaf, actual líder,
ũugară daǀant el BalăĮa
a la propera jornada. Les
del Segrià, que venen
de guanyar l’Agramunt,
plantaran cara davant el
primer classiĮcat.
Lleida
REDACCIÓN
El lşder de la lliga infanƟl feŵenş, el CB Calaf, s’enfrontară al CB
BalăĮa a la propera ũornada de lliga͘ En els altres dos duels, el CB
Cervera reďră a la seva pista el CB
Balaguer ŵentre el Bellpuig s’enfrontară al CEE'͘ ctualŵent, el
CB Calaf Ġs el lşder aŵď deu victòries i noŵĠs una derrota, en 11
duels disputats͘ El segon classiĮcat Ġs el CEE', que es troďa a dues victòries però tĠ un parƟt pendent͘ El tercer Ġs l’graŵunt, que
Ġs superior al Balaguer per tres
trioŵfs͘ El Cervera, cinquğ, seguit
del BalăĮa i del Bellpuig, coŵpleten la classiĮcaciſ͘  l’altre grup
d’infanƟl feŵenş, el Cervera Ġs el
lşder aŵď un ple de victòries, i li
treu tres trioŵfs al Vedruna Balaguer͘ El tercer i el quart sſn, respecƟvaŵent, el Daristes i el Dollerussa͘
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El Bellpuig venç
un combatiu
CEP Vallfogona
i se situa tercer a
la classificació
El CEP Vallfogona va caure derrotat a la pista del CB Bellpuig,
tercer classiĮcat eŵpatat aŵď
els dos priŵers de la taula, en
un duel Ƌue no va coŵenĕar
gens ďĠ per als visitants, ũa Ƌue
tot i lluitar des del priŵer ŵoŵent, no van anotar cap cistella Įns al ŵinut ϴ de ũoc͘
Fruit d’això, els locals van escapar-se al ŵarcador͘ l segon
quart les forces es van anivellar
i el Vallfogona va arriďar al descans aŵď opcions de reŵuntar͘
Però a la sorƟda de vesƟdors,
els de la Eoguera van aďaixar
els ďraĕos i, ũuntaŵent aŵď la
poca eĮcăcia en els Ɵrs lliures,
van veure coŵ el Bellpuig sentenciava el parƟt͘
l Įnal, victòria de l’equip
local de Bellpuig per un clar
resultat de ϳϲͳϮϱ͘  la propera
ũornada, el CEP Vallfogona reďră a casa la visita del lşder, el
Flor de Viŵďodş CB PardinǇes
'roc͘
Bellpuig: Roig 10, Fontanet 7,
dorres ϵ, ^aladrigues ϵ, EsƟarte Ϯ, Riďalta 1ϲ, Verdager 1,
^egarra ϴ, D dorres ϰ, Piũuan i
Fontova ϰ͘
CEP Vallfogona: riŹo 7, ^aŚtout Ϯ, ^olĠ Ϯ, Raŵşreǌ ϰ, darragona ϱ, ^ăncŚeǌ Ϯ i oŵingo͘
Parcials: 1ϵ-ϰ, 1ϰ-11, Ϯϯ-Ϯ, Ϯ0ϴ͘

Premini masculí

El CB Lleida s’emporta el
triomf davant el Bellpuig
i posa pressió al CENG
ParƟt avanĕat del caŵpionat de
lliga ŵini feŵenş el que van disputar el passat cap de setŵana
les noies de l’Ekke CB Lleida i el
CB Bellpuig daronũa͘ Les locals,
superiors de principi a Į, van iŵposar-se aŵď claredat per un resultat Įnal de ϴϲ-ϯϲ͘
Les ũugadores de l’hrgell no
van tenir opcions en cap ŵoŵent i, tot i que no van llenĕar
la tovallola, van ser incapaces
de capgirar un resultat tan advers coŵ el que Śi Śavia, d’uns
ϱ0 punts͘
ixş, aŵď el parƟt disputat
corresponent a la 1ϰa ũornada,
el CEE' utoxaŵi segueix lşder
però el CB Lleida li posa pressiſ

aŵď aquest trioŵf, ũa que es posa a noŵĠs una victòria del priŵer classiĮcat, que encara Śa
de ũugar͘ El CB guiles Ġs tercer
aŵď nou victòries, a una de les
del ^egriă, ŵentre el Dollerussa
Groc i el CEP Vallfogona ocupen
la quarta i cinquena posiciſ, respecƟvaŵent͘
El PeŹa FragaƟna Ġs sisğ per
davant del Daristes Dontserrat
i el Bellpuig daronũa, que noŵĠs Śa guanǇat un parƟt, Ġs el
cuer͘ La coŵpeƟciſ tornară a
l’acciſ aquest cap de setŵana
aŵď els parƟts CEEG-guiles,
Bellpuig-Vallfogona, PeŹa FragaƟna-CB Lleida i Dollerussa-Daristes͘

El Força Lleida, a la fase final de lliga
El Forĕa Lleida taronja es veurà les cares amb el CB Pardinyes groc a la fase Įnal a ϰ de la lliga premini. En l’altra
semiĮnal s’enfrontaran el Cervera i el Cappont. Els parƟts es disputaran aquest dissabte i, la Įnal, es jugarà el
mateiǆ dia perž per la tarda, a parƟr de les ϭϳ.ϯϬ Śores. / FOTO: esportlleida.com

