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Bàsquet Femení

Cudós Consultors

56

Bondia, Bastida (7), Ticó (8), Salud, Paniagua (13), Rubi (5),
Martín, Tiffon (5), Rosales (7), Fernández (12) i Borràs.

62

PRIMERA CATALANA
Àrbitres: Rué i Martín.
Parcials: 17-16, 5-15, 15-11 i 19-20.

Olot
Coma (10), Roca (8), Gutiérrez (5), Sala (28), M. Pujolar,
Gainza (5), Montero (2), A. Pujolar (4), Nogadera i Ramos.

El Balaguer diu adéu a Primera Catalana
CAU A CASA DAVANT DE L’OLOT AL TERCER PARTIT DEL ‘PLAY-OFF’ PER LA PERMANÈNCIA
Balaguer. El Balaguer va perdre
la categoria davant l’Olot en el
tercer partit del play-off, que es
va disputar al Municipal i en què
les lleidatanes van tenir opcions
fins al final. Després del primer
parcial es va intuir un partit igualat (17-16), tot i que la falta d’encert en el segon va fer que les
de la Noguera anessin a remolc,
amb el 22-31. Tot i així, les lleidatanes van empatar de nou el
partit i van entrar al darrer quart
només cinc punts per sota (3742). L’encert de les olotines des
de l’exterior va fer molt difícil
la remuntada i, finalment, es va
complir el pitjor dels pronòstics:
el descens a Segona.
TERCERA CATALANA
‘PLAY-OFF’ PERMANÈNCIA
Primer partit

Balaguer-Olot . . . . . . . . . . . 60-61
Segon partit

Olot-Balaguer . . . . . . . . . . . 55-58
CBB

Les noies del Balaguer no han pogut mantenir-se a Primera Catalana, malgrat la seua lluita fins al final del campionat.

Tercer partit

Balaguer-Olot . . . . . . . . . . . 56-62

El CB Lleida, quart a
la final interterritorial
Lleida.net

57

Plensa (6), Rexach (9), Ferrer (8), Farran
(18), Balcells, París (5), Aresté, Barceló
(3), Sanfeliu (2) i Tribó (6).

Barça CBS

60

Hurtado (8), López (6), Muñoz (3), Martín
(4), Niang (7), Diouf (7), Salat (3), Pérez
(2), Amposta (4), Nieves (4), Valle (2) i
Font (10).
JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Àrbitres: Sánchez i Fanes.

i van anar a remolc des del final
del primer parcial, que acabava
11-20. A poc a poc, les lleidatanes es van anar refent i, en
el darrer quart, van tenir opcions d’aconseguir la victòria, tot
i que les imprecisions van sentenciar el partit a favor del Barça, mentre que La Salle aconseguia el títol de campiones.

Parcials: 11-20, 18-16, 17-12 i 11-12.

El CB Lleida va acabar en quarta posició al campionat interterritorial al perdre la final de consolació contra el Barça per un
ajustat 57-60. Les vermelles no
van tenir un bon inici de partit

FINAL A 4 JÚNIOR INTER.
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CBLL

L’equip júnior del CB Lleida que va participar a la final a quatre de Lliçà.

