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SEGRE
DISSABTE 14 DE MAIG DEL 2016

Bàsquet Femení

49

Sedis Fustes Grau
Torà (3), Bregolat (9), Royo (4), Adzeiras (2),
Sánchez (3), Porta (18), Rodríguez (10), Flix i Flix.

40

JÚNIOR NIVELL A
Àrbitre: Soriano.
Parcials: 11-14, 20-10, 11-10 i 7-6.

Bar Sport Bellcaire

Sentencien a la
primera meitat

Agelet (8), Pascual (2), Castells (12), Torné (1),
N. Llobera (5), E. Llobera, Babot (4), Miret (8) i
Real.

72

Aquagan Lleida

Rodríguez (7), Rossell (8), Canet (1),
Calonge (12), Bego (23), Lladonet (5), Vallès (6), Gallardo (8) i Díaz (2).

El Sedis fa bons els pronòstics

54

Olesa

EL CONJUNT DE LA SEU REACCIONA DESPRÉS DEL PRIMER QUART I
TORNA A SUPERA EL VALLFOGONA PER ACCEDIR A LA FINAL A QUATRE

Martínez (6), Xairo (4), Guillamón (2), Monleón (10), Polo (8), López (4), Chela (1), Alfonso (18), Benages (1) i Moya.
PRIMERA CATALANA
Àrbitres: Rué i Martín.
Parcials: 17-8, 28-16, 17-15 i 10-15.

La Seu d’Urgell. El Sedis es va

classificar per a la final a quatre
de categoria júnior al superar de
nou el Vallfogona en el partit de
tornada, on portava un petit
marge de dos punts. Les visitants, conscients de la importància de portar el ritme del partit, va començar amb força i
amb facilitat anotadora, aconseguint un 11-14 al primer parcial. Però a partir del segon les
de l’Alt Urgell van començar a
mostrar la seva qualitat i van donar la volta al marcador per arribar al descans amb un 31-24.
Els nervis van començar a passar factura a l’equip visitant, que
no aconseguia retallar diferències, i el Sedis va entrar al darrer quart amb un 42-34. Amb un
joc molt defensiu, les locals van
aconseguir la segona victòria de
l’eliminatòria i la classificació
per a una final a quatre on es
trobaran en una de les semifinals amb l’amfitrió, Maristes.

El CB Lleida va sumar la victòria
número 19 del campionat per
seguir a la quarta posició després de superar clarament l’Olesa, en un partit que va quedar
decidit a la primera meitat amb
un parcial de 45-24.

No van tenir
oposició
Sedis Efausa

CENG Pub Lips

49

Olivart, Segura, Cabrera (10), Coma,
Feixa (3), Aguinaga, Soldevila (28), Josa
(2) i Garrofé (6).

Balàfia

52

Gavarró, Egea (19), Castro, Pubill (14), Alquézar (6), Isidro (3), Piñol (2), Marco i
Muñoz (8).
CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Martín.
Parcials: 15-15, 8-9, 8-15 i 18-13.

El Balàfia va aconseguir el primer triomf de la fase prèvia a la
final a quatre a la pista del Mollerussa en un emocionant partit que es va decidir per petits
detalls. La igualtat es va poder
veure durant un primer quart

17

López (2), Riart, Font (8), Estany, Palacios,
Valero (4) i Camats (3).
TERCERA
Àrbitre: Soriano.
Parcials: 24-5, 25-3, 35-3 i 38-6.

CEP

El Sedis aconseguia la victòria i la classificació per a la final a quatre.

El Balàfia suma la
primera victòria
Mollerussa

132

Anna Rebés (16), Bradley (18), Viles (14),
Maria Rebés (12), Royo (6), Cerqueda
(25), Maria Porta (10), Ribes (10), Paula Porta (11), Estany (6) i Solé (4).

d’intercanvi de cistelles que va
acabar en empat (15-15). A diferència d’aquest període, el segon va ser de molt desencert i
les visitants van aconseguir un
marge mínim de 23-24 per
afrontar la segona meitat.
El Balàfia va estar molt encertat, tant en atac com en defensa al tercer quart (31-39), tot
i que al darrer el Mollerussa va
poder enviar el rival molts cops
a la línia de tirs lliures, un dels
seus punts febles. Així va anar
podent retallar marges, fins a arribar amb opcions de victòria,
tot i que finalment va ser per a
l’equip visitant, el Balàfia.

El Sedis es va classificar per a la
final a quatre de la categoria
després d’imposar-se amb molta contundència al CENG. Les
d’Artesa, malgrat la superioritat
de les locals, mai van deixar de
treballar.

El Balaguer no
ho aconsegueix
Calaf

48

El Asnaoui (20), Diagne, Prat (5), Bonvehi
(2), Martins, Mesa (6), Valdepeñas i Sarret (15).

Bonet Cars

29

Patri, Anna Rosa (2), Noèlia, Sally, Selene
(3), Anna (13), Mariona (4), Maria (2) i Mireia (4).
JÚNIOR NIVELL A
Àrbitre: Ugidos.
Parcials: 17-9, 17-5, 7-6 i 7-9.

CBB

Triomf ajustat del Balàfia a Mollerussa.

El Balaguer estava obligat a remuntar 17 punts al partit de tornada per ser a la final a quatre
i abans del descans l’eliminatòria va quedar resolta (34-14). A
la segona meitat, les de la Noguera van saber reaccionar.

