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Cadet

33
Infantil

Magnífica remuntada
del CB Lleida A davant
el Sabadell (55-48)
El CB Lleida B va perdre a Granollers

Sánchez i Pubill lideren el
tercer triomf del Balàfia

Els Ěos ĞƋƵŝƉs ĐaĚĞƚs ĚĞl
C LlĞŝĚa ƋƵĞ ũƵŐƵĞŶ a la
ĐaƚĞŐoƌŝa ŝŶƚĞƌƚĞƌƌŝƚoƌŝal ǀaŶ
ƚĞŶŝƌ ĚŝǀĞƌsa soƌƚ aƋƵĞsƚa
ƉassaĚa ũoƌŶaĚa.
LlĞŝĚa
REDACCIÓ
Les noies de l’Electricitat Segrià
van començar el parƟt sense intensitat i van marxar al descans
amb un desavantatge de deu
punts (23-33). A la represa, però,
van millorar força i un parcial de
16-3 al darrer quart els va permetre capgirar el resultat i celebrar
el triomf (55-48).
ElĞĐƚƌŝĐŝƚaƚ ^ĞŐƌŝă C LlĞŝĚa: Castelló, J. Vigatà, Pascual, Tarragó, A. Vigatà, Guixà, Prim, AlluĠ,
Boixadera, Herrera i Gil.
CE ^aďaĚĞll: Arjiona, Bardaji,
Sánchez, Rossell, Gago, López,
Benet, Ibáñez, Colmena i Morça.
WaƌĐŝals: 15-16; 22-33; 39-45; 5548
El Lleida.net CB Lleida, que juga al grup 2 d’aquesta cadet interterritorial, va caure derrotat en la
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Les infanƟls del BalàĮa van sumar una nova victòria a la pista
de la Peña FragaƟna (41-61) en
un duel que es va trencar abans
del descans. Les del barri de
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seva visita al Granollers (ϳϯͳϱϲ).
L’inici de parƟt va ser bo i el marcador va estar igualat uns minuts,
però les locals van prĠmer l’accelerador i van endur-se la victòria.
'ƌaŶollĞƌs: Calmaestra, Orta, Altamira, Quintana, Serra, Valverde, Orta, Villa, Castells, Barquero
i Lamrani.

LlĞŝĚa.ŶĞƚ C LlĞŝĚa: Benede, Domingo, Justo, Ibars, Ríos, OrƟga,
Gòdia, Mestre, O. Palau, M. Palau, Espachs i Sallan.
WaƌĐŝals: 17-18; 42-33; 58-43; 7356.
Torrefarrera i Luís Lax Autocars
CB Lleida lideren els grups territorials.

Sènior

El Cervera encaixa la
primera derrota i el Sedis
segueix sense vèncer
Les de la Segarra van jugar un
dur parƟt a casa davant un altre dels equips de la zona alta,
el Valls. DesprĠs de molta lluita,
però, no van poder evitar la derrota (62-65) malgrat que segueixen en bona posició. TambĠ va
caure derrotat el Sedis Efausa,
que no ha començat amb bon

Adaptat

El Salvador Seguí i el Club
ESTEL s’imposen al IV
Torneig Ciutat de Lleida
El passat dissabte va celebrar-se
al Pavelló Juanjo Garra de Lleida
la quarta edició del Torneig de
bàsquet Ciutat de Lleida per a
persones amb discapacitat intellectual, organitzat per Down Lleida, ACELL i VOLCALL, i en el qual
van prendre part 80 jugadors pertanyents a sis equips.
Al grup 1, el Salvador Seguí va
ser el guanyador en vèncer els
dos parƟts amb relaƟva comoditat, davant l’ASPROS (ϰϬͳϮϯ) i l’Asvolcall Down Lleida A (ϯϱͳϮϳ). En
segona posició va quedar l’Asvolcall, que va imposar-se a l’ASPROS
per la mínima (ϯϮͳϯϭ).
Pel que fa al grup 2, la classiĮcació va ser molt mĠs igualada.

DesprĠs que l’ESTEL i l’Asvolcall
Down Lleida guanyessin els seus
respecƟus parƟts contra l’AChDAM, van enfrontar-se en el parƟt decisiu, que va caure del costat
de l’Estel (ϮϲͳϮϬ) desprĠs de molta emoció.
TRIOMF DEL VOLCALL
Per la seva banda, el VOLCALL
Força Lleida, que juga a la Lliga
Preferent organitzada per la Federació Catalana d’Esports per
a persones amb discapacitat intelͼlectual, conƟnua amb la seva
bona ratxa de resultats i va sumar
la seva segona victžria consecuƟva en un duel còmode davant del
Badalona.

Lleida comanden el grup 3 juntament amb el Bellpuig. Al grup
1 mana el Roc Roi CB Lleida, encara invicte, i al grup 2 ho fa el
CENG Mudances Sur.
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peu el campionat de lliga ja que
ha perdut els quatre parƟts, a
la pista del Prat (53-36). L’únic
equip lleidatà de la Primera Catalana que va assolir el triomf va
ser l’Aquagan CB Lleida, que se
situa a la tercera posició en superar amb comoditat el Manyanet Reus (71-46).

