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SEGRE
DISSABTE, 5 DE NOVEMBRE DEL 2016

Bàsquet Femení

Opel LleidaMòbil
Benedé (2), Sentoll, Jou, Donés, Bernat, Teba
(2), Ortega (4), Huguet (3), Ibarz (2), Moya (10) i
Barbosa (3).
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INFANTIL PROMOCIÓ
Àrbitre: Barras.
Parcials: 8-10, 10-14, 5-4 i 6-12.

Tremp
Soler (4), Exposito, Alegret (21), Delgado (8),
Martín (2), Abella (2), Delgado, Alonso, Delgado
(2), Caelles i Roldan.

CN Tàrrega

Vedruna Balaguer

CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Doblas.
Parcials: 15-4, 12-6, 21-11 i 15-11.

El Tàrrega es va imposar amb
comoditat al Vedruna en un
partit que les locals van dominar en tot moment i en el qual
va destacar l’actuació de Camats, que amb 30 punts va ser
la líder anotadora de les de l’Urgell. El primer quart ja va deixar
clar el domini del Tàrrega i al
descans les locals manaven ja
per 17 punts (27-10). La qualitat
ofensiva del Tàrrega va quedar
demostrada en el tercer parcial, amb un 21-11 que va deixar
el partit sentenciat (48-21). Finalment, les locals es van imposar per 31 punts de marge.

ser un
El CB Tremp va
allar
eb
gran rival i va tr
r
pe
de valent
triomf
aconseguir el
El CB Lleida va cedir i
al descans el
marcador era
favorable al Tremp

El Calaf s’esfonsa
a la recta final

A la represa, le
s
visitants van se
guir en
ratxa i les loca
ls no
van tenir opcion
s

Martinenc
CARLES MIRANDA

El CB Lleida va intentar-ho fins al final.

Piedrabuena (15), Cortadellas (5), López,
Concabella (2), Moras (5), Romero (2),
Obach (2), Cruz (14), Bonet i Tryndyak.

Ke Diví! Nadal Calaf
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Asnaovi (11), Sarret (6), Prat (3), Busquets (11), Matins (3), DIagne, Mas, Mesa
i Bertran.
SÈNIOR
Àrbitre: Gustà.
Parcials: 12-04, 10-9, 6-14 i 12-7.

Tàrrega. El Tàrrega va acabar
guanyant per la mínima davant
un Calaf que va complicar el
joc de les locals. Un matx amb
molts alts i baixos de les targarines, ja que van sortir amb
clara superioritat al primer par-
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Montaner (4), Mas (5), Fernández (10),
Trullàs (2), Biosca (5), Sòria (2), Fernández,
Rial (2), Biosca (7) i Codina.

El Tàrrega acaba
patint tot i el bon inici
cial però de cop van abaixar el
ritme. Un primer quart amb un
Tàrrega molt intents i un Calaf
que no acabava d’entrar (124). Abans del descans, les visitants es van imposar i només
van perdre aquest parcial per
un punt (10-9). A la represa, les
lleidatanes van cedir massa i el
tercer parcial va quedar favorable a les de Calaf (6-14). Tot
estava per decidir, però un últim parcial molt bo amb cistelles clares i ràpids contraatacs
va decidir el partit amb una victòria per a les del Segrià, que
van saber gestionar el tram final d’aquesta gran disputa.
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Castellsegué (9), Isun (2), Diñero, López
(3), Lapeña (1), Navarro (2), López (6), Casellas (6), Luna (10), Castillo, Gomà (2) i
Gamarra.

Ke Diví! Nadal Calaf
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Torredeflot (7), Guardia (10), Gémez (6),
Vidal (1), Mabague (2), Martínez (4), Ribera, Guerrero i Vilanova (2).

BUSCAVA LA VICTÒRIA
PER ACONSEGUIR LA
SEGONA POSICIÓ

CN Tàrrega
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Armengol (7), Monastyrska (5), Ampurdanès (1), Camats (30), Fitó (2), Rion (1), Martínez, Vila (3), Marsol (5) i Antequera (9).

El CB Lleida
cedeix a la
seva pista
Lleida. L’Opel LleidaMòbil CB
Lleida es jugava la segona plaça del seu grup de la Lliga Infantil davant el CB Tremp, però
finalment va acabar cedint i les
visitants es van endur la victòria (29-40). Les locals van sortir
conscients que les rivals plantarien cara i posarien les coses
ben difícils, i així va ser. Les pilotes dividides i l’encert a cistella
va portar al 18-24 al descans.
El CB Lleida va sortir més concentrat a la represa per intentar
remuntar el partit però l’últim
quart va ser de clar domini visitant (6-12) i les locals no van
poder aconseguir el seu objectiu inicial.

El Tàrrega domina
el Vedruna

SEGONA CATALANA
Àrbitre: Hervás.
Parcials: 9-11, 12-14, 8-7 i 12-5.

MERCÈ GUEVARA

Les targarines van sortir amb intensitat.

El Calaf no va poder sumar a la
pista del Martinenc malgrat el
bon inici d’encontre que va fer.
Les visitants, amb una bona defensa, es van imposar al primer
període amb un parcial de 9-11,
que deixava tot obert. I abans
d’arribar al descans el Calaf
seguia manant (21-25). Estava
clar que les defenses serien la
clau d’un partit que després del
tercer quart reflectia un 29-32.
Però al darrer període el Martinenc es va ficar les piles en
atac i va pasar per sobre d’un
Calaf que va veure com se li escapava la victòria. Finalment,
les visitants van caure per quatre punts de marge.

