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Tercera Categoria femenina

El Calaf dóna el primer cop
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Important triomf del Calaf
a la pista del CB Lleida
per aŐafar la iniĐiaƟǀa
a l’eliminatòria, que es
decidirà aquest cap de
setmana.
Lleida
REDACCIÓ
El Calaf va agafar molt d’avantatge en la seva eliminatòria de la
Tercera Categoria davant el CB
Lleida, ja que es va imposar a domicili per 51-58. Les jugadores locals van provar la remuntada Įns
al darrer instant, però el Calaf no
va donar opcions als minuts Įnals
i va emportar-se una important
victòria que li permet arribar amb
mĠs conĮanĕa al parƟt de tornada, que jugarà com a local.
 la resta de parƟts, el CEW sallfogona va superar per la mínima
el CB Mollerussa (ϲϬͳϱϵ), el Tàrrega va imposar-se en la seva visita
al Torrefarrera (ϯϴͳϰϭ) i el CENG
no va tenir cap opció de superar
el Sedis Efausa (ϯϮͳϳϰ). Aquest
cap de setmana es disputaran el
parƟts de tornada de la segona
eliminatòria de la Tercera Categoria, on gairebé tots els equips que
jugaran de locals Ɵndran avantatge, gràcies al triomfs aconseguits
a l’anada fora de casa.
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Sènior masculí

El Bell-lloc es
manté líder en
imposar-se al
Secà Sant Pere

El CEP Vallfogona venç un
combatiu Tremp amb una
gran primera part (66-57)

El CB Bell-lloc va imposar-se a
casa davant el Dominicanos CB
Secà Sant Were per un resultat
Įnal de 68-5ϵ. Els locals, actuals líders de la categoria sènior, van guanyar davant la seva
aĮció per poder conƟnuar al
més alt de la taula. A la segona posició Śi Śa el Torres de Segre, que va superar el CE Maristes Montserrat a domicili per
un resultat Įnal de ϰϰ-5Ϯ. A la
tercera posició es troba situat
el sallfogona, empatat amb el
Bellpuig, després que tots dos
guanyessin els seus respecƟus
parƟts davant el Tremp i el Sícoris Club B.

WarƟt diİcil del CEW sallfogona
davant un Tremp que no era el
mateix equip que el de la primera volta de campionat. La primera part va ser per als locals, que
es van imposar als dos primers
quarts amb claredat. A la sorƟda de vesƟdors, els jugadors visitants van retallar una mica les distàncies, però no van aconseguir
remuntar el parƟt degut a que els
locals van mantenir la intensitat
en tot moment i es mantenen en
llocs de la fase Įnal.
Als altres parƟts de la categoria sènior masculí, el Balaguer va
superar el Torà (ϳϰͳϳϬ), el Bellpuig es va imposar al Sícoris Club

(ϲϭͳϱϱ), el CENG va caure davant
el Cappont (ϰϰͳϲϴ), el Maristes
va perdre amb el Torres de Segre
(ϰϰͳϱϮ) i l’Alpicat va superar el
Sort (ϵϬͳϯϳ). A la classiĮcació de
la lliga, el Torres de Segre, el Bell-lloc, el sallfogona i el Bellpuig
es troben en les posiciones de la
Įnal a quatre.
CEP Vallfogona: Wlanes Ϭ, Segarra
ϰ, &errer 1ϰ, Marơn 1ϰ , SaŚtout
ϲ, silanova 11, BlancŚ, Zicart ϰ i
Wrat ϵ.
Tremp: Fernandez 3, Boneta 16,
Zoldan ϳ, Fumas 16, sictoria 5,
hbacŚ Ϭ 1Ϭ, Tamilia Ϭ.
Parcials: Ϯ1-1ϳ, 16-ϵ, 13-1ϰ, 161ϳ.
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