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Campionats territorials

Cervera i Força Lleida, campions
territorials en categoria mini
El CN Tàrrega i CB Lleida es proclamen guanyadors en
les seǀes respecƟǀes Įnals de la caƚegoria preͲinĨanƟl
El passat cap de setmana
es van disputar els tornejos
territorials de Lleida en
diverses categories. En
ůĞƐĚĞůƐŵĠƐƉĞƟƚƐĞůƐ
espectadors van poder
gaudir dels progressos dels
joves jugadors.
Lleida
REDACCIÓ
En la categoria mini femení, els
ƋƵarts Ěe Įnal i les semiĮnals
van disputar-se dissabte a Bellvís. El Cervera Mobel Línea Negre
va vèncer el CB Tremp (74-24),
l’Ekke CB Lleida va derrotar el CB
Lleida Vermell (63-13), el CB Mollerussa Blau al CN Tàrrega Blau
(81-31) i el CE Maristes Montserrat al CENG Fisart Vermell (7222). En les semiĮnals, les del CB
Lleida va imposar-se al Mollerussa (66-46) i les de Cervera van
guanyar el Maristes (81-31).
La gran Įnal es va disputar diumenge a Torrefarrera. El Cervera
va sorƟr a per totes i va establir
les primeres diferències i malgrat la constant lluita de les del
CB Lleida, van endur-se el ơtol de
campiones (ϳϰͳϰϴ).
Cervera Mobel Línea Negre:
Gual, Vila, Sucarrats, Evans, Morell, Cisse, Amhaouch, Hermida i
Serra.
Ekke CB Lleida: Ibars, Del Olmo,
Pardell, Salas, Comet, Tarragó, Vilella, Marơneǌ, Alsinet, SĄeǌ i Torruella.
Parcials: 37-24; 74-48.
En la categoria mini masculí, els Ƌuarts i les semiĮnals van
celebrar-se dissabte a Artesa de
Segre. En els quarts, el Torrons
Vicens Força Lleida va vèncer el
Roca Borràs Cappont (ϳϳͳϮϳ), el
Maristes Montserrat ho va fer davant el Sedis Gdos (ϳϴͳϱϱ), el CN
Tàrrega Blau va derrotar el Cervera Mobel Línea Negre (ϳϲͳϱϭ)
i el Pardinyes Groc-Lleida al Morabanc Andorra (ϰϴͳϰϬ). En les
semiĮnals, el Tàrrega va vèncer el
Maristes (ϱϰͳϰϴ) i el Força Lleida
no va tenir problemes davant el
Pardinyes (ϳϰͳϮϰ).
En la gran Įnal, ũugada a Torrefarrera, els del Força Lleida també van imposar-se amb claredat
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al CN Tàrrega (ϳϳͳϮϳ).
En la categoria pre-infanƟl femení es va disputar un quadrangular on les dues primeres ũornades van ser el dissabte a Balaguer
i la tercera diumenge a Bellvís. Els
quatre equips parƟcipants van
ser: Opel Lleidamòbil CB Lleida,
PeŹa FragaƟna, CENG Mudances
Sur i Sedis Caditours.
En la primera ũornada, el CB
Lleida va derrotar el Peña FragaƟna (ϱϵͳϵ) i el Sedis Caditours al
CENG (ϱϵͳϮϯ); en la segona les
del CB Lleida van paƟr més però
van imposar-se a les de la Seu
d’Urgell (ϰϵͳϰϬ) mentre que les

d’Artesa van derrotar les de Fraga (ϲϰͳϮϳ). En la terera i deĮniƟva, el Sedis Caditours va vèncer el
Peña FragaƟna en un parƟt que
no es va ũugar (ϮͳϬ) i el CB Lleida
va derrotar per només tres punts
(ϰϬͳϯϳ) al CENG Artesa, proclamant-se campiones del torneig.
El duel va ser força igualat i cap
dels dos equips va poder gaudir
d’avantatges signiĮcaƟus, a causa del cansament acumulat dels
dos parƟts anteriors que va fer
que l’encert no fos gaire gran. Les
d’Artesa van entrar en el darrer
període per davant al marcador
però la qualitat de les del CB Llei-

da va imposar-se en el tram Įnal
per celebrar el ơtol.
Opel Lleidamòbil CB Lleida: Uǌǌi
(2), Benedé, Sentoll, Jou (4), Donés (2), Bernat (3), Teba (2), Ortega (1), Huguet (2), Ibarǌ (1Ϭ),
Moya (6) i Barbosa (8).
CENG Mudances Sur: Cairol, Ros
(16), Taleb, Baró (4), Regué (3),
A. García, C. García (2), Cases (1),
Fontanet, Tirban (1Ϭ) i Lópeǌ (1).
Parcials: 1ϵ-18; 4Ϭ-37.
Finalment, el campionat territorial en la categoria pre-infanƟl
masculí va celebrar les dues primeres ũornades del quadrangular
dissabte a Balaguer i la tercera el

diumenge a Artesa de Segre.
En la primera ũornada, el Torrons Vicens Força Lleida va imposar-se al CB Serós (ϳϰͳϰϮ) i el
CN Tàrrega al Roca Borràs Cappont (ϳϮͳϯϴ); en la segona, els
de Tàrrega i el Força Lleida van
conĮrmar les seves credencials
derrotant al Serós (ϱϭͳϰϵ) i al Cappont (ϲϴͳϯϳ) respecƟvament, de
manera que van entrar a la tercera i deĮniƟva ũornada amb el ơtol
en ũoc. Els dos equips van donar
el millor de sí mateixos, malgrat
que els nervis van conduir a un
duel sense gaire anotació, i els de
Tàrrega van guanyar (ϰϵͳϰϭ).

