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El Bellpuig mostra el
seu nivell davant un
combatiu Balàfia
El Roc Roi CB Lleida, únic invicte

El Rúbies Abat Vallfogona
no falla a Tàrrega (42-47)

Les noies del Bellpuig van
tenir prou amb la primera
meitat per resoldre el seu
xoc i matenir el lideratge del
grup ϯ inĨanƟl.
Lleida
REDACCIÓ
El CB BellpuiŐ no va tenir Őaires
diĮcultats per iŵposar-se a un
BalăĮa Ƌue no va deiǆar de lluitar en cap ŵoŵent perž Ƌue no
tenia l͛encert necessari per evitar
Ƌue les locals aŐaĨessin una diĨerğncia decisiva ;ϲϲ-ϯϯͿ͘
CB Bellpuig: BaŚ ;ϮͿ͕ LupiĄŹeǌ͕
CŚarles ;ϮͿ͕ ^ĄncŚeǌ ;ϭϱͿ͕ Wuďill
;ϴͿ͕ 'ateu͕ Espşn ;ϮͿ͕ Bueno ;ϮͿ͕
'ascſn͕ Donsſ i Wareũa ;ϮͿ͘
CB BalăĮa ss: raŐoncillo ;ϭϲͿ͕
Boncoŵpte ;ϭϯͿ͕ dacŚalait͕ Bernat ;ϴͿ͕ Caďernet ;ϮͿ͕ dorres ;ϭϮͿ͕
Caŵpos ;ϭͿ͕ Ziďalta ;ϭϯͿ i ^aladriŐues ;ϭͿ͘
Parcials: ϭϴ-ϴ͖ ϯϴ-ϭϴ͖ ϱϬ-Ϯϰ͖ ϲϲϯϯ͘
l Őrup ϭ de la ŵateiǆa cateŐoria inĨanƟl͕ el Zoc Zoi CB Lleida va
suŵar el seu novğ trioŵĨ conse-
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FOTO: CP sallĨogona / l ϯͲϮϬ del segon quart va ser decisiu

El sğnior Ĩeŵenş del sallĨoŐona
va coŵpletar la priŵera volta
aŵď una nova victžria Ƌue el
ŵantĠ al lideratŐe sense conğiǆer la derrota͘ En la darrera
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FOTO: CB BalăĮa ss / Les del barri de Lleida es van veure superades

cuƟu en la seva visita al Dollerussa (ϮϲͳϳϳͿ͘ Les locals van ũuŐar un
Őran priŵer perşode͕ perž a parƟr
de llavors les visitants van oĨerir
el seu ŵillor nivell i van passar
per soďre del seu rival͘
CB Mollerussa: Darơneǌ͕ alŵau͕ ŐonǌĄleǌ͕ rŐilĠs͕ ^oldevila͕
Bellet͕ :osa͕ Wuũol͕ Codina͕ 'arro-

ĨĠ i Wina͘
Roc Roi CB Lleida: /ďars͕ silella͕
Werna͕ 'uiǆă͕ lvareǌ͕ Zios͕ KrƟŐa͕ DoǇa͕ Destre͕ ^aďatĠ i şaǌ͘
Parcials: ϮϬ-ϰϮ͖ Ϯϲ-ϳϳ͘
&inalŵent͕ al Őrup Ϯ͕ el olceta CB BalaŐuer conƟnua al capdavant de la taula en vğncer el
CEE' Dudances ^ur (ϰϲͳϯϳͿ͘

ũornada͕ les de sallĨoŐona van
visitar una de les pistes ŵĠs
coŵplicades͕ la del dărreŐa͕ i
ŵalŐrat la lluita local͕ van endur-se la victžria (ϰϮ-ϰϳͿ͘

Júnior

El Sedis Fustes Grau
trenca la mala ratxa
guanyant el Cerdanyola
En la cateŐoria ũƷnior interterritorial͕ la ũornada va viure cara
i creu pels eƋuips lleidatans͘ El
^edis &ustes 'rau͕ Ƌue duia dues derrotes seŐuides͕ va recuperar-se en el duel a casa davant el
CerdanǇola͕ un dels seus rivals
a la ǌona ďaiǆa͕ de la Ƌual s͛escapa͕ en iŵposar-se aŵď cer-

ta claredat (ϱϳ-ϯϵͿ en un parƟt
Ƌue van doŵinar sense ŵassa
proďleŵes͘ Wer la seva ďanda͕
el Calles dvocats CB Lleida es
ŵantĠ en les darreres posicions
desprĠs de la derrota paƟda en
la seva visita al ^ant Yuirǌe (ϲϵϱϬͿ en un duel en el Ƌual seŵpre
van anar a reŵolc͘

Cadet

El Lleida.net CB Lleida
paga un mal tercer quart
davant el Barça (48-56)
El cadet interterritorial B del CB
Lleida va caure a casa en un parƟt en Ƌuğ va lluitar aŵď intensitat
perž en Ƌuğ va paŐar un ŵal tercer perşode Ƌue el va condeŵnar
a la derrota ;ϰϴ-ϱϲͿ i a conƟnuar
a la part ďaiǆa de la taula͘ La priŵera ŵeitat lleidatana͕ ŵalŐrat
la poca anotaciſ i les noŵďroses
pğrdues de pilota͕ va ser Ĩorĕa
ďona i el descans arriďă aŵď Ϯϱϭϴ al seu Ĩavor͘  la represa͕ perž͕
el doŵini del reďot i l͛encert en
els Ɵrs lliures va inclinar la ďalanĕa cap al costat visitant͘
Lleida.net CB Lleida B: BenedĠ͕
oŵinŐo ;ϱͿ͕ :usto͕ /ďars ;ϭϬͿ͕
'ždia ;ϰͿ͕ K͘ Walau ;ϭϯͿ͕ D͘ Walau
;ϵͿ͕ EspacŚs ;ϰͿ i ^allan ;ϰͿ͘

Barça CBS Blau: CasƟllo ;ϮͿ͕ Cruǌ
;ϮͿ͕ ^alado ;ϰͿ͕ rranǌ ;ϵͿ͕ 'arcşa͕
Cencillo ;ϯͿ͕ Claraŵunt ;ϯͿ͕ WĠreǌ
;ϭϱͿ͕ BorreŐo ;ϭϮͿ͕ WĠreǌ ;ϲͿ i ^ĄncŚeǌ͘
Parcials: ϭϯ-ϵ͖ Ϯϱ-ϭϴ͖ ϯϱ-ϰϭ͖ ϰϴϱϲ͘
Wer la seva ďanda͕ el cadet
͕ l͛Electricitat ^eŐriă CB Lleida͕
taŵpoc va poder evitar la derrota en aƋuesta vuitena ũornada͕ ũa
Ƌue van caure claraŵent derrotades en la seva visita a la pista del
lşder͕ el Liŵa ,orta ;ϳϬͳϯϳͿ͘
En la cateŐoria cadet territorial͕ el CB dorreĨarrera lidera
el Őrup ϭ͕ ŵentre Ƌue al Őrup Ϯ
coŵparteiǆen lideratŐe el BalăĮa
i el Luşs Laǆ utocars CB Lleida͘

FOTO: esportlleida.com / Les lleidatanes van plantar a cara a l’equip blaugrana

