SEGRE
DISSABTE 28 DE MAIG DEL 2016

19

Bàsquet Femení

47

Sant Joan Despí
Díaz (11), Lara (6), Nuéz (3), Bellós (4), Guadalajara (11), Corral
(4), Fernández (3), Guell (3) i García (2).

66

Marquès CB Lleida
Felip (17), Berdegué (4), Ferrer (14), Feliu (9), Rossell (4), Ribera,
Sintes (4), Rexach (9), Aguilar (2), Farreras, Pérez (3) i Porta.

SEGONA CATALANA
Àrbitre: Atienzar i Carulla.
Parcials: 15-25, 9-18, 10-11 i 13-12.

El Lleida, a un
triomf de la
permanència
VICTÒRIA A SANT JOAN DESPÍ
Sant Joan Despí. El Marquès

CB Lleida és, ara mateix, a una
victòria per segellar la permanència a la Segona Catalana
després de la victòria a la pista
del Sant Joan Despí per un inqüestionable 46-66 que demostra la superioritat lleidatana que
va jugar un dels millors partits
de la temporada. De fet, el matx
va quedar enllestit ja en el primer temps amb dos demolidors
parcials de 15-25 i 9-18 que va
fer que al descans la diferència (24-43) semblés ja inabastable per a les locals, que no trobaven la manera de superar la
defensa. A la represa, es van
igualar més les coses, però la
victòria no va perillar mai. Felip (17), màxima anotadora.

SEGONA CATALANA
PLAY-OFF PERMANÈNCIA
Anada

Sant Joan-CB Lleida. . . . . . . 47-66
Tornada

CB Lleida-St. Joan . . . (avui, 18.00)

Les lleidatanes van
sentenciar el matx
amb un primer temps
de cine: 24-43

Els alts percen
tatges
de Felip (17) i d
e Ferrer
(14) van donar
tranquil·litat a
l Lleida
El CB Lleida jugarà pel 2-0 amb el factor pista a favor.

Primer pas endavant
per a la salvació
CB Torrefarrera

64

Torres (2), Castillo (4), Bertran (9), Pastor
(3), Bessoné (13), Bademunt (1), Herraiz (5),
Montoy (5), Dago (4), Mateos (9) i Serra (9).

Policlínica Comarcal

57

Uson (1), Clanchet, García, Rovira (1), Samperi (20), Riba (6), López (7), Bartolomé (6),
Piñol (2),Tenedero, Caralt (2) i Cordero (12).
SÈNIOR

CBT

El Torrefarrera va celebrar la victòria del primer partit de ‘play-off’.

El sènior femení del Torrefarrera va fer un gran pas per aconseguir la salvació a 2a Catalana després de guanyar a casa el
primer partit de play-off davant
el Vendrell. El matx va començar amb molts nervis per part
de les locals, que deixaven a les
visitants marxar en el marcador

amb 6 punts de diferència. Però
després del temps mort el Torrefarrera va sortir més concentrat i va igualar el partit gràcies
a una bona defensa individual.
Així, al descans el resultat era
de 28-25 a favor de les lleidatanes. A la represa, va seguir la
bona dinàmica de les locals i
amb el bon control del rebot van
augmentar la diferència. Les de
Vendrell no es van donar per
vençudes i amb una bona ratxa
van tornar a igualar el marcador.
El conjunt de Lleida va seguir
amb les idees clares i la confiança en els darrers minuts va
ser la clau de la victòria.

