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Aquagan Lleida

Torà (5), Bregolat (6), Royo, Ribes (10), Barahona (2), Acosta (5), Rodríguez (5),
Ibáñez (5), Fité, Ferreira (6), Flix (6), Porta Herrera, Allué (3), Osset (10), Vigada (9),
Rovira, Monné (6), Macià i Peinado (4).
(22), Estany (5) i Rodríguez (10).

Anna Rebés (4), Cerqueda (25), Maria Rebés (8), Porta (3), Viles Rossell, Canet (2), Ibáñez (9), Sintes (10), Calonge (13), Feliu
(12), Lladonet (4), Vallès (3), Sementé (2), Boladeres (7), Díaz
(8), Colmenero (8), Sancho (8), Ribes (3) i Porta.
(4) i Asensio (7).

JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Àrbitres: López i Gustà.
Parcials: 10-9, 16-9, 30-17 i 19-9.

PRIMERA CATALANA
Àrbitre: López i Gustà.
Parcials: 19-15, 11-21, 12-11, 20-15 i 5-11.

El CB Lleida obre la
Lliga guanyant el derbi
LA FALTA DE ROTACIÓ CONDEMNA EL SEDIS A CASA
La Seu. El CB Lleida es va endur el derbi davant del Sedis,
que va servir per obrir la temporada a Primera Catalana.
Les locals van dominar durant el primer quart (19-15),
però les vermelles van capgirar el marcador abans del

descans, al qual es va arribar
amb un ajustat 30-36. Durant
la segona meitat va continuar
la tònica de la igualtat, malgrat
un inici amb una màxima diferència de deu punts per a les
visitants. Així, es va entrar al
darrer període amb un marca-

dor de 42-47. Un triple al darrer atac de les de l’Alt Urgell
va forçar la pròrroga (62-62) i
va ser llavors quan el Lleida va
fer-se fort a partir del seu millor físic i rotació més alta, fet
que les va fer dominar el rebot, imposant-se per 6 punts.

CYNTHIA SANS

Porta, amb 22 punts, va ser una de les jugadores destacades.

Victòria de les
urgellenques
SUPERIORS A LES DEL CB LLEIDA
La Seu. L’encontre de les júniors de Sedis i CB Lleida va ser
clarament dominat per les locals, que van sumar d’aquesta
manera el primer triomf de la
temporada a la categoria Interterritorial. Malgrat el resultat final, la igualtat va ser la tònica
durant el primer quart, que es
va decantar a favor de les de
l’Alt Urgell per només un punt
de diferència (10-9). Però el Sedis va anar augmentant les diferències i va arribar al descans
amb un còmode 26-18, sempre
amb el CB Lleida pendent de
poder aprofitar les seves ocasions. Al sortir dels vestidors, el

Sedis va anar per feina i a sentenciar el partit, amb un parcial
de 16-3 (42-21) que deixava el
partit pràcticament dat i beneït. Les vermelles es van veure
totalment superades per les
rivals i al darrer quart la diferència ja era molt alta (56-35).
Els darrers minuts van ser de
tràmit, amb molts minuts per a
totes les jugadores, fins a arribar al 75-44 final.
El Sedis haurà de confirmar
la seva condició aquest cap de
setmana visitant la pista del
Joventut de Badalona, mentre
que el Lleida rebrà a la seva pista el Cerdanyola.

CYNTHIA SANS

Maria Cerqueda va ser la màxima anotadora del partit davant del CB Lleida.

El CB Lleida va capgirar
el marcador abans del
descans i va arribar a
guanyar de deu punts
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La rotació més alta i el
físic visitant van ser
determinants en el
període extra

