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SEGRE
DISSABTE, 22 D’OCTUBRE DEL 2016

Bàsquet Femení

Calles Advocats
Barahona (2), Peguera (2), Barrull (4), Rodríguez (7), Osset (5),
Vigatà (2), Calles (2), Rovira (7), Monné (14), Allué (2) i Gil (35).
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JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Àrbitres: Burgos i Soteras.
Parcials: 16-18, 22-19, 23-23 i 21-16.

Lluïsos Gràcia
Alonso (12), Navarro (3), Ferrer (7), Esteve (9), Fernández
(24), Payà (5), Lobera (8), Azkarate (2), Rafel (2), Maestro (2) i
Garrabou (2).
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AMADO FORROLLA

La lleidatana Osset intenta frenar la barcelonina Fernández durant el partit.
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Lleida. El CB Lleida aconseguia
el primer triomf de la temporada en el partit davant del Lluïsos de Gràcia, un duel igualat
que no es va resoldre fins als
instants finals. Començaven
manant les barcelonines, encertades en atac i imposant-se
16-18 al primer quart. Les lleidatanes aconseguien capgirar
el marcador abans del descans
(38-37) i la tònica de la igualtat
es va mantenir durant la segona meitat. El tercer parcial va
enregistrar un empat i s’entrava als darrers deu minuts amb
un 61-60. Finalment, les vermelles es van endur una important
primera victòria.

Al Tàrrega se li
resisteix el triomf
CN Tàrrega
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Armengol (8), Ampurdanès (9), Camats
(17), Vila (3), Fitó (2), Monastyrska (6),
Rión, Martínez (2), Antequera (2) i Marsol (2).

Sedis Esquitx
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García (6), González (2), Ribó (2), Ramon
(14), García (10), Pallino (10), Berengué
(4) i Turu (9).
CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Doblas.
Parcials: 15-17, 11-17, 7-10 i 18-13.

El CN Tàrrega va estar a punt de
donar la sorpresa davant d’un
Sedis que encara no coneix la
derrota, però les de l’Urgell van
haver de conformar-se a plantar cara a un dels líders. El partit

va ser força igualat, amb tots
dos equips anotant amb facilitat (15-17). Però les de l’Alt
Urgell anaven agafant còmodes rendes gràcies a l’encert
de cara a cistella. Després del
26-34 al descans, les locals es
van aplicar en defensa, però no
aconseguien retallar diferències. Així doncs, el Sedis arribaria al darrer parcial 11 punts
per sobre del rival (33-44). En
una demostració de fe i amb
un nivell d’encert molt alt, el
Tàrrega va aconseguir atansar-se l’electrònic, però no va
tenir temps per poder remuntar l’encontre.

CNT

El Sedis va endur-se una victòria treballada de la complicada pista del CN Tàrrega.

