SEGRE
DISSABTE 7 DE MAIG DEL 2016
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Bàsquet Femení / Masculi

EKKE CB Lleida
Ibars (30), Salas, Comet (6), Tarragó (12),
Martínez (14), Velluti (7), Alsinet (9) i
Torruella (11).

92

36

MINI FEMENÍ
Àrbitre: Soteras.
Parcials: 17-7, 13-4, 10-7, 10-5, 4-4,
20-2, 5-7 i 13-0.

CB Bellpuig Taronja
Noguera (2), Tosas, Gabernet, Saladrigues (10),
Boix, Aragoncillo (7), Bolosi, Saladrigues (4),
Campos i Boncompte (13).

El Balaguer ho
intenta però cau
davant el Calaf
Bonet Cars

49

Patri, Anna P, Anna Rosa (2), Noèlia (4),
Sally (11), Selene (2), Anna T (12), Mariona (4), Meri, Marta, Maria i Mireia (14).

El Lleida es mostra superior
L’EKKE S’EMPORTA EL TRIOMF DAVANT EL BELLPUIG TARONJA EN EL
DUEL DE MINIS AMB 30 PUNTS D’IVARS I 14 DE MARTÍNEZ

CB Calaf

63

El Asmaoui (15), Diagne (2), Prat (12),
Ronvehí (4), Martins, Valdepeñas (5),
Sarret (23) i Velasco.
JÚNIOR FEMENÍ

Lleida. L’Ekke CB Lleida es va

Àrbitre: Cardona.

acabar imposant amb solvència
al Bellpuig en el duel de minis
disputat a Cappont. Els deu primers minuts, amb parcials de
17-7 i de 13-4, van deixar les coses enllestides amb un demolidor marcador de 30-10 que les
jugadores de l’Urgell, tot i que
ho van intentar, no van poder remuntar. A poc a poc, les diferències van anar augmentant cada
cinc minuts (10-7, 10-5, 20-2 i
13-0 en el darrer), que van deixar les coses en el 92-36 final.
De fet, el Bellpuig tan sols va
treure el cap en el cinquè parcial (4-4) i en el setè (5-7), en què
van aprofitar una certa relaxació local i el fet de les constants
rotacions que es feia des de la
banqueta del CB Lleida. La jugadora local Ibars va ser l’estrella del partit amb 30 punts anotats a l’igual que la seua companya Martínez amb 14. La visitant
Boncompte en va fer 13.

Parcials: 8-16, 11-17, 12-16 i 18-14.

El Bonet Cars CB Balaguer no va
poder davant el Calaf i va perdre en el partit d’anada dels
quarts de final de la territorial
lleidatana. Les locals van rebre
un rival molt fort que va dominar el tempo del partit el joc i no
va donar opcions. Als primers
minuts, ja es va veure un domini visitant en què les de Calaf
prenien la iniciativa del joc i es
situaven davant en el marcador
fins a arribar al descans (19-33).
A la represa, la tònica del partit va ser la mateixa i el Balaguer
va ser incapaç de superar una
defensa molt ferma de les visitants que les va portar a una còmoda victòria.

JOSÉ LUIS CALVO

El CB Lleida va tenir una eficàcia demolidora sota el tauler del Bellpuig.

El Pardinyes perd
malgrat jugar un
bon partit
Maresme 3V

El Vallfogona, més a
prop de la final
Vallfogona

60

Mateos, Martínez, Martí (16), Rubies
(1), Real (2), Garrofé (6), Tella (6), Boixadera (4), Piqué (11) i Blanch (14).

CB Mollerussa

59

Llobera,Vendrell (2), Soro (13), Gonzàlez,
Llobera, Roca (4), Ribalta (9), Gil (6),
Ribolleda (23) i Sandiumenge (2).
SÈNIOR FEMENÍ
Àrbitre: García.
Parcials: 14-21, 17-11, 13-14 i 16-13.

El Vallfogona va guanyar davant el Mollerussa en un partit que va estar molt igualat de
principi a fi (60-59). Al primer
quart, el joc va ser favorable
a les visitants i van aconseguir
una renda de 7 punts a favor

(14-21). Però les de Vallfogona
van reaccionar i al descans el
marcador va ser d’un ajustat 31-32. A la represa, els dos
equips van sortir amb més
pressió sobre el rival i el joc
encara va estar més disputat,
ja que les alternatives eren
constants i els punts queien
per les dues bandes. Així, el
tercer parcial va ser de 13-14.
Els últims minuts van ser decisius i qualsevol dels dos
equips es podia endur el triomf, però la sort va caure a les
locals i van emportar-se la victòria, que les deixa més a prop
de la final a 4 del play-off.

El Sedis supera amb
facilitat el Collblanc
AE Sedis

70

Vilanova (4), Rebés (2), Cerqueda (10),
Rebés (5), Bradley (3), Guillén (14), Porta (7), Viles, Colmenero (4), Brunet (12),
Sancho i Vicente (9).

AEC Collblanc

40

Toscano (4), Ros (8), Ros (24), Tur, Ficalpal, Beltran (2) i Moreno (2).
SÈNIOR FEMENÍ
Àrbitre: Panadero i Vega.
Parcials: 13-12, 21-5, 26-15 i 10-8.

El Sedis es va imposar amb
comoditat al Collblanc en un
dels millors partits de la temporada del conjunt urgellenc
Als primers minuts, les jugadores locals van sortir molt concentrades i amb moltes ganes,

77

Pedrero (4),Varderi (18),Villar (9), Haro (8),
Freixas (10),Tomàs (17), Claramunt (5), Fornés (2), Boetas i Barbecho (4).

Flor de Vimbodí

57

García (6), Benavente (14), Sarrate (8), Oró,
Mauri (12), Sarrate (11), Ibars (6) i Varela.
INFANTIL MASCULÍ

fet que va provocar un avantatge de 9 punts en el marcador. El Collblanc a poc a poc va
aconseguir retallar la diferència i va acabar el primer parcial amb un resultat de 13-12.
Les locals van augmentar el ritme al segon quart i el van guanyar per un contundent 21-5.
A la represa, el Sedis va sortir
dominador i sempre va estar
davant en el marcador, per endur-se el tercer parcial per 2625. Les visitants van seguir defensant amb agressivitat però
només van poder maquillar el
resultat amb un parcial molt
més ajustat (10-8).

Àrbitre: Hernández i Navarro.
Parcials: 13-14, 19-7, 28-14 i 17-22.

El Flor de Vimbodí Pardinyes
Groc va caure derrotat a la pista del segon classificat, el Maresme, que va prendre la iniciativa des dels primers minuts.
Els lleidatans van plantar cara a
l’inici i el resultat del primer
quart va ser de 13-14, però de
seguida van augmentar la diferència al marcador i al descans el Maresme ja guanyava
per 32-22. Tot i el final desfavorable, el Pardinyes va intentar
frenar el joc dels locals amb moments de bon joc.

