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Infantil

El Vallfogona es manté
invicte en derrotar el
CB Lleida C (75-61)
El CN Tàrrega torna a guanyar a casa

El Balàfia venç a Torrefarrera
i es consolida a la zona alta

Els dos equips dominen la
categoria sènior territorial,
encara que el Mollerussa,
que va descansar, tampoc
coneix la derrota.
Lleida
REDACCIÓ
LeƐ noieƐ del VallĨogona van Ɛumar el quart triomĨ Ɛeguit en
aqueƐt inici de lliga encara que
van Śaver de lluitar ĮnƐ al Įnal
per Ɛuperar el CB lleida C. La primera meitat va Ɛer clarament dominada per leƐ localƐ, perž al tercer període, leƐ del CB Lleida van
retallar ĮnƐ a Ɛituar-Ɛe a noméƐ 4
puntƐ. LlavorƐ, perž, el VallĨogona
va tornar a prémer l͛accelerador i
va diƐtanciar-Ɛe de nou.
CEP Vallfogona: Wiqué (12), DateoƐ (14), Darơnez (2), Darơ
(15), WaƐcual, RƷbieƐ (6), Llobera,
della, Real, gelet (1), Boixadera
(4), BlancŚ (21) i Babot.
CB Lleida C: 'aliano (8), &laura
(6), Bonillo (6), 'uaƐcŚ (2), ^anĨeliu (5), Pritz (2), Romero (4), Querol (11), Díez (2) i 'arcía (15).
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FOTO: CB BalàĮa AVV / Les de BalàĮa van tenir prou amď una meitat

L͛infanƟl del BalăĮa conƟnua la
Ɛeva perƐecuciſ del líder Bellpuig deƐpréƐ del Ɛeu triomf a la
piƐta del dorrefarrera (27-78). l
grup 1, mana l͛invicte Roc Roi CB
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FOTO: CN Tàrrega / Les targarines van anar sempre per davant

Parcials: 23-20; 41-29; 55-51; 7561.
El Ɛegueix a noméƐ una victžria de diƐtăncia el CE dărrega,
que tampoc Śo va tenir Ĩăcil davant el CB Calaf (ϰϬͳϯϰ) en un
duel igualat.
CN Tàrrega: Piedrabuena (15),
CortadellaƐ (5), Lſpez, Conca-

bella (2), DoraƐ (5), Romero (2),
KbacŚ (2), Cruz (14), Bonet i drǇndǇaŬ.
Ke Diví! CB Calaf: El Ɛnaovi (11),
^arret (6), Prat (3), BuƐquetƐ (11),
DaƟnƐ (3), Diagne, DaƐ, DeƐa i
BertrĄn.
Parcials: 12-4; 22-13; 28-27; 4034.

Lleida, que va vèncer el CEE'
rteƐa (15-65) i al grup 2 Śo fa
el Dolceta CB Balaguer, també
invicte i que va guanǇar l͛gramunt (73-22).

Júnior

El júnior Preferent del CB
Lleida perd una bona
ocasió davant el Reus
El Lleida.net CB Lleida conƟnua
a la tercera poƐiciſ de la taula
malgrat perdre un parƟt forĕa
important per tal de lluitar a la
zona alta. LeƐ lleidataneƐ van rebre el ReuƐ PlomƐ, Ɛegon claƐƐiĮcat, perž no van poder Ɛumar
el triomf, ja que van Ɛer ƐuperadeƐ malgrat la intenƐitat oferida.

l mateix grup 2 de la Preferent,
leƐ del Cervera Dobel Línea van
pagar molt car el nefaƐt tercer
període i van caure derrotadeƐ
davant el ^ant driă (36-56),
líder invicte. En la jƷnior interterritorial, el CalleƐ dvocatƐ CB
Lleida i el ^ediƐ &uƐteƐ 'rau van
perdre.

Cadet Femení

El Lleida.net CB Lleida
cadet no pot evitar la
derrota a Súria (68-62)
El cadet Vermell del CB Lleida va
ũƵŐar ƵŶ ŐraŶ ƉarƟt eŶ la Ɛeva viƐita a l͛^&E de ^Ʒria Ɖerž va Ɖagar un mal tercer quart, en què
nŽmĠƐ va anŽtar treƐ ƉuntƐ, i va
encaixar una derrota que el deixa
a la zona baixa del grup 2 de la categoria interterritorial.
Remacat SAS-ASFE: ^ola, &ernĄndez, almaƐeƐ, Vilarmau, dorrabadella, WicaƐ, ^oriano, Danruvia,
EƐquiuƐ, Cardoma i EƐcalĠ.
Lleida.net CB Lleida: Benedé, Domingo, Vilella, :uƐto, 'uixă, /barƐ,
ZşoƐ, 'ždia, K. Walau, D. Walau,
EƐpacŚƐ i ^allan.
Parcials: 21-17; 39-38; 48-41; 6862.
Dolt millor claƐƐiĮcat eƐtă el

cadet Blanc, que eƐ troba a la zona alta del grup 1. LeƐ lleidataneƐ
van Ɛuperar amb contundència el
Vendrell (ϴϱͳϯϲ) en un duel decidit ja al primer quart.
Electricitat Segrià CB Lleida: BalcellƐ, CaƐtellſ, WaƐcual, darragſ,
Vigată, KrƟga, llué, DeƐtre,
Boixadera, ,errera, 'il i Wrim.
El Vendrell: BordaƐ, Barrancua,
CiĨuenteƐ, CreƐpo, Lſpez, Zomero, dudela, 'arcşa, LlorenƐ, Weregrín i Rovira.
Parcials: 22-6; 39-17; 64-26; 8536.
En la cadet territorial, el ^ediƐ
EƐquitx i el dorreĨarrera dominen
el grup 1, mentre que al 2 Śo Ĩan
el CB Lleida i el BalăĮa.

FOTO: CB Lleida / Les lleidatanes no van poder superar la defensa zonal de les locals al tercer quart

