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Bàsquet femení

AV Balàfia

52

Trepat (11), Domènech (2), Egea (1), Sánchez (6), Pubill (10),
Rodríguez (4), Marco (6), Monsó, Muñoz, i Serrano (13).

3

CADET
Àrbitre: Burgos.
Parcial: 24-0, 14-3 i 15-0.

Ferreteria Loype
Pascual, Espinola, Rodríguez, Mateos, Hospital (1), Larrégula,
Pascual, Gradinaru (2), Selfa i Sánchez.

El Balàfia
mostra el
seu nivell
SUPERA EL VALLFOGONA
SENSE PROBLEMES I SE
SITUA PRIMER A LA LLIGA
estar
Les locals van
i van
es
molt encertad
l
de
s
dominar de
l
ia
rc
primer pa
Al descans, el
Vallfogona tan sols
havia aconseguit
anotar tres punts

CARLES MIRANDA

El Balàfia va
sentenciar al te
rcer
parcial amb un
marcador de 15
-0

Una jugadora del Balàfia intenta conduir la pilota davant una rival.

Lleida. El Cep Vallfogona Ferreteria Loype va caure derrotat
davant d’un Balàfia que va jugar amb molt ritme per demostrar que és un dels aspirants al
títol. Les locals van començar
fortes i al primer parcial van
deixar el marcador del rival a
zero (24-0). Les visitants es van
esforçar davant un rival amb
molta qualitat però van arribar
al descans amb tan sols 3 punts
a favor (38-3). A la represa, el
Balàfia va tornar a sorprendre
i el partit va seguir amb el mateix guió. El Vallfogona, malgrat
el resultat, va intentar-ho fins al
final però els nervis i el mal resultat van passar factura.

L’últim parcial del CB
Lleida va ser decisiu
Opel Lleidamòbil

44

Uzzi (4), Benedé (14), Sentoll, Donés (4),
Bernat (2), Teba (3), Huguet (2), Ibarz (6),
Moya (9) i Barbosa.

CB Mollerussa

30

Martínez (1), Teres, González, Argiles (2),
Soldevila (7), Bellet (10), Sosa (2), Pujol (6),
Garrofé, Bina i Dalma (2).
INFANTIL
Àrbitre: Borràs.
Parcials: 7-5, 8-11, 8-10 i 21-4.

Lleida. L’Opel Lleidamòbil va
debutar a casa amb el Mollerussa i va sumar el primer
triomf de la temporada davant
unes rivals que mai es van donar per vençudes. El matx va
ser molt igualat i les locals, que

estrenaven pista, es van endur
el primer parcial per la mínima
(7-5). Les del Pla d’Urgell van
respondre de seguida i van remuntar el marcador abans del
descans (15-16). A la segona
meitat, el CB Lleida sempre va
anar a remolc del Mollerussa i
van arribar a l’últim parcial per
23 a 26. El tram final del partit va canviar totalment i les de
Lleida es van posar les piles,
van sortir amb seguretat i van
aprofitar la majoria de jugades
ofensives. Així, van acabar superant el Mollerussa amb un
parcial esplèndid que va sorprendre (21-4).

CARLES MIRANDA

Les de Mollerussa es van confiar a l’últim tram del partit.

