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Cadet

Derrota davant el JET Terrassa
ůĐĂĚĞƚůĂŶĐĚĞů>ůĞŝĚĂŶŽĂƉƌŽĮƚĂĞůŐƌĂŶŝŶŝĐŝ
L’Electricitat Segrià
CB Lleida, que juga
a la categoria cadet
interterritorial, va caure
a casa davant un dels
grans favorits per lluitar al
capdavant. El cadet Vermell
no va tenir opcions a la pista
del Joventut de Badalona.
Lleida
REDACCIÓ
Les lleidatanes van començar el
ƉarƟt amď Ƶn Őran nivell d͛encert
i Ƶna intensitat deĨensiva ƋƵe va
sorƉrendre les de derrassa i al Įnal del primer període manaven
per Ƶn clar ϮϮ-ϭϬ͘ Llavors͕ perž͕
les visitants van reaccionar i van
empatar el marcador en arriďar el
descans͘ La seŐona meitat va ser
Ĩorça iŐƵalada perž l͛encert en el
Ɵr eǆterior del :d derrassa va inclinar la ďalança i va condemnar a
la derrota al  Lleida͘ DalŐrat la
derrota͕ les de l͛lectricitat ^eŐriă
es mantenen sense proďlemes a
la classiĮcaciſ del ŐrƵp ϭ͘
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El Sedis Efausa
dóna la sorpresa
positiva en
vèncer el Valls a
domicili (55-62)
Les ƵrŐellenƋƵes van visitar la
pista del salls amď la intenciſ
de recƵperar-se de l͛irreŐƵlar
inici de campionat malŐrat la
diĮcƵltat del rival͕ millor classiĮcat i Śo van aconseŐƵir Őrăcies
a la seva llƵita constant al llarŐ
de tot el parƟt͕ ƋƵe va ser iŐƵalat i es va decidir en els detalls͘
CB Valls: CaŹellas͕ &lecŚa͕ Lorente͕ eroƵali͕ 'onǌĄleǌ͕ ^alat͕ ZoiŐ͕ ^ĄncŚeǌ͕ diďaƵ͕ 'enĠ
i ^olĠ͘
Sedis Efausa: ͘ Zeďes͕ CerƋƵeda͕ D͘ Zeďes͕ BradleǇ͕ Worta͕
siles͕ Colmenero͕ ^ancŚo͕ Besolí i WĠreǌ͘
Parcials: ϵ-ϭϮ͖ Ϯϵ-Ϯϴ͖ ϰϬ-ϰϰ͖
ϱϱ-ϲϮ͘
L͛ƋƵaŐan CB Lleida es mantĠ a la seŐona posiciſ desprĠs
de vğncer el silanova (ϱϬͳϰϯ) i
el Cervera Doďel Línea͕ tercer
a la taƵla͕ va caƵre davant el
ZeƵs (ϱϭͳϱϴ)͘

Electricitat Segrià CB Lleida: Balcells͕ astellſ͕ WascƵal͕ darraŐſ͕
͘ siŐată͕ 'Ƶiǆă͕ :͘ siŐată͕ Zíos͕
KrƟŐa͕ llƵĠ͕ Destre i 'il͘
JET Rosa Terrassa: 'allardo͕ ďiǌanda͕ ZeŐincos͕ ďad͕ 'onǌĄleǌ͕
BasacaŹas͕ id͕ ^ĄncŚeǌ i &lores͘
Parcials: ϮϮ-ϭϬ͖ ϯϲ-ϯϲ͖ ϱϬ-ϱϯ͖ ϲϰϳϭ͘
l ŐrƵp Ϯ de la mateiǆa interterritorial͕ el Lleida͘net B Lleida
B no va poder evitar Ƶna contƵndent victžria en la seva visita
al líder͕ el :oventƵt de Badalona
(ϳϱͳϯϲͿ͘
DOS EQUIPS INVICTES
n la cateŐoria cadet territorial͕ els dos ŐrƵps estan dominats
pel B dorreĨarrera i el LƵís Laǆ
Ƶtocars B Lleida amď sis victžries i cap derrota͘ Les de dorreĨarrera van endƵr-se Ƶn cžmode
triomĨ davant el sedrƵna BalaŐƵer (ϱϱͳϱ) i les del CB Lleida van
vğncer el ^eržs en el dƵel de la
ũornada͕ ƋƵe no es va decidir Įns
als ƷlƟms instants (ϱϰͳϱϮ)͘
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FOTO: Ramon Tarragó / Els millors deu minuts de la temporada no van ser suĮcients

Infantil

BÀSQUET

Sènior

Roc Roi CB Lleida, Dolceta
CB Balaguer i CB Bellpuig
dominen els grups infantils

El CEP Vallfogona s’endú
davant el Mollerussa un
duel entre invictes (54-52)

FOTO: Imma Llamas / Les del CB Lleida van guanyar amb contundència

FOTO: CN Tàrrega / El Tàrrega va caure a casa davant el CB Lleida

l Zoc Zoi CB Lleida no va tenir
proďlemes per assolir la seva setena victžria consecƵƟva͕ davant
del CalaĨ (ϭϭ-ϲϮ) i mantenir-se
com a líder en el ŐrƵp ϭ de la inĨanƟl territorial͘
l ŐrƵp Ϯ͕ el olceta CB BalaŐƵer va perdre la seva imďaƟďilitat en Ƶn ǆoc Ĩorça emocionant a

la pista del Daristes Dontserrat
(ϰϬͳϯϳ) aiǆí ƋƵe la classiĮcaciſ
s͛apreta͕ amď les colͼleŐials i el
Cervera a Ƶn triomĨ de distăncia͘ &inalment͕ al ŐrƵp ϯ͕ el CB
BellpƵiŐ tamďĠ es mantĠ invicte
desprĠs de set ũornades͘ n la darrera va imposar-se al CW sallĨoŐona (ϱϳͳϯϴ)͘

l CW sallĨoŐona i el DollerƵssa͕ ƋƵe estaven invictes aďans
del ǆoc͕ van oĨerir Ƶn emocionant parƟt ƋƵe es va resoldre a
a pržrroŐa (ϱϰ-ϱϮ)͘
Rúbies Abat CEP Vallfogona:
WiƋƵĠ (Ϯϰ)͕ Baďot (Ϯ)͕ BlancŚ͕
ZƷďies (Ϯ)͕ Darơ (ϳ)͕ Őelet (ϵ)͕
Dateos (ϯ)͕ Lloďera͕ Zeal͕ della

(ϯ) i Boiǆadera (ϰ)͘
CB Mollerussa: sendrell (Ϯ)͕ ^oro (ϭϱ)͕ ^oca (Ϯ)͕ Ziďalta (ϭϱ)͕
Balp (ϮϮ) i ^andiƵmenŐe (ϰ)͘
Parcials: ϭϬ-ϭϴ͖ Ϯϲ-Ϯϳ͖ ϯϰ-ϰϬ͖
ϰϴ-ϰϴ͖ ϱϰ-ϱϮ͘
ls altres parƟts͕ el CB Lleida
va vğncer el CE dărreŐa (ϰϳͳϱϭ) i
el CalaĨ a Bell-lloc (ϰϰͳϰϵ)͘

