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SEGRE
DISSABTE, 29 D’OCTUBRE DEL 2016

Bàsquet Femení

Roc Roi Lleida
Vilella (9), Vigatà (11), Perna, Guixà (17), Álvarez (4), Ríos (4),
Ortiga, Moya, Mestre (5) i Sabaté (5).

55

4

INFANTIL PROMOCIÓ
Àrbitre: Soteras.
Parcials: 35-2 i 20-2.

Mollerussa
Martínez, Terés, Dalmau, González, Argilés, Soldevila, Josa,
Pujol, Codina (4) i Pina.

Victòria
clara del
CB Lleida
EL MOLLERUSSA SEGUEIX
CREIXENT PER SUMAR LA
SEVA PRIMERA DEL CURS

El CB Lleida no va tenir pietat i va tancar el marcador davant del Mollerussa.

Lleida. El CB Lleida va tornar a
mostrar-se intractable i va tancar el marcador davant del rival, un Mollerussa que segueix
creixent per aconseguir la primera victòria de la temporada.
El primer quart ja va deixar clar
que les vermelles eren superiors a la pista, robant moltes
pilotes amb una bona pressió
a la pista (35-2). Un cop aconseguit el marge dels 50 punts,
les locals es van dedicar a millorar alguns aspectes del seu
joc, mentre que el Mollerussa
també ho aprofitava per seguir creixent i ficar les bases
de la seva primera victòria de
la temporada.

El Tàrrega s’imposa
a Torrefarrera

El Calaf
segueix
imparable

t ja va
Al primer quar
quedar clar la
les
superioritat de
ls
loca
El marcador quedava
tancat a favor del CB
Lleida al segon
període

JOSÉ LUIS CALVO

Torrefarrera

39

Pinilla (5), Vigo (5), Siuraneta (10), Llaras
(7), Subirà (2), Altariba (4), Cuellar, Vidal
(4), Montoy, Salvia, Santiago i Estaun (2).

CN Tàrrega

48

Piedrabuena (7), Cortadellas (3), Rebodella (15), Concabella (10), Moras (5), López
(2), Romero, López, Obach (2), Guàrdia,
Cruz (4) i Bonet.
SÈNIOR
Àrbitre: Fontova.
Parcials: 7-12, 9-15, 13-11 i 10-10.

Torrefarrera. Emocionant
duel el que van disputar els
equips sèniors del Torrefarrera i el Tàrrega, que va acabar
amb victòria visitant i amb una
segona part molt ajustada. De

totes maneres, les targarines
van dominar des del principi, ja que es van mostrar molt
precises i van encertar la majoria de cistelles, anant sempre al davant. Al descans, ja
van aconseguir una renda de
16-27. A la represa, el matx va
ser més igualat i el Torrefarrera
va plantar cara al tercer parcial, que el va guanyar per 13-11.
El tram final va ser una disputa constant, amb cistelles per
les dues bandes però el Tàrrega va jugar amb intel·ligència i
va saber mantenir el marcador.
Finalment, la victòria visitant va
quedar per 39 a 48.

Tots dos equips
van
treballar per se
guir
millorant de ca
ra a la
temporada

Calaf

89

Planell (13), Pallarés (19), Esteban (5), Codina (10), Calafell (23), Invernón (6), Pérez,
Diagne, Perramón (7) i Fernández (6).

Mollerussa

57

Sisteré (8), Molló, Rodríguez (10), Feixa,
Soldevila (7), Torres, Escudero (13), Olivant, Segura, Cabrera (8) i Aguinaga.
CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Alimbau.
Parcials: 22-15, 23-14, 26-21 i 17-7.

M.G.

El Torrefarrera va intentar-ho fins al final.

Tercer partit i tercera victòria
del Calaf, que no va tenir problemes per superar un combatiu Mollerussa. Les locals, que
dominaven al descans 45-29,
van acabar sentenciant al darrer parcial.

