SEGRE
DISSABTE, 15 D’OCTUBRE DEL 2016

19

Bàsquet Femení

Sedis Fustes Grau
Torà (2), Bregolat (2), Royo (14), Ribes (7), Ibáñez (2), Fité,
Ferreira, Flix (3), Porta (10), Estany (2) i Rodríguez.

42

Sant Quirze

50

Meroño (9), Lara (10), Gómez (13), Sisteró (2), Prieto (5), García,
Calsina (5) i García (6).

JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Àrbitre: Lahuerta i González.
Parcials: 8-15, 10-10, 8-12, 16-5 i 0-8.

Dolorosa derrota
del Sedis en el
temps extra
EL SANT QUIRZE, PRIMER EQUIP
QUE SUPERA LES DE L’ALT URGELL
La Seu d’Urgell. El júnior del
Sedis va encaixar la primera
derrota de la temporada després de caure davant del Sant
Quirze en el temps extra. Durant els primers minuts van ser
les barcelonines les que van dominar, imposant-se per 7 punts
al descans (18-25). Però les lleidatanes aconseguien remuntar
a la segona meitat i anar a una
pròrroga que va ser un monòleg del Sant Quirze, que no va
deixar anotar el Sedis.
D’altra banda, el Cadet Sedis
Esquitx sumava la segona victòria de la temporada a la Lliga
de Promoció després d’imposar-se a l’Almenar-Binèfar per
41 punts de diferència (84-43).
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CYNTHIA SANS

El cadet del Sedis Bàsquet no va tenir problemes per superar l’Almenar-Binèfar.

El CB Lleida, molt
superior al seu rival
Roc Roi Lleida

60

Del Olmo (2), Vilella, Vigatà (11), Perna
(4), Guixà (12), Álvarez (4), Ríos (5), Ortiga,
Mestre (12), Sabaté (11) i Ibars.

Calaf

9

Botet, Vives, López, Caldararu, Esteban, El
Asnaoui (7), Martínez, Ribalta i Serrano (2).
INFANTIL
Àrbitre: Martín.
Gols: 26-7 i 34-2.

CARLES MIRANDA

El CB Lleida s’imposava al Calaf per sumar la segona victòria de la temporada.

El CB Lleida es va mostrar molt
superior al Calaf, en un partit
que només va tenir un color
des dels primers instants, el
vermell de les locals. Les visitants van tenir moltes dificultats per poder aturar l’atac del
CB Lleida, amb constants dos

contra un. D’aquesta manera, el primer parcial acabaria
amb un ampli 26-7, cosa que
feia preveure que el partit no
acabaria i que les lleidatanes
tancarien el marcador un cop
superats els 50 punts. Això va
arribar al segon parcial, quan
el CB Lleida va continuar amb
el seu encert, tant en atac com
en defensa. D’aquesta manera,
el CB Lleida sumava la segona
victòria de la temporada i el Calaf perdia la condició d’imbatut.
A la propera jornada, hi haurà derbi entre els dos equips
del CB Lleida, mentre que el
Calaf visitarà la pista del Tremp.

