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Campionats territorials

Força Lleida i CB Lleida s’enduen
el títol en categoria infantil
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de campió territorial es va disputar eŶ uŶ sol parƟt decisiu eŶ Ƌuğ
les noies del Roc Roi CB Lleida
van reŇecƟr la seva superioritat
davant les del dremp ;ϱϱ-ϱͿ͕ proclamant-se campiones.
El CB Lleida ja havia guanyat
els deu parƟts en la primera Ĩase
de la lliga al grup ϭ inĨanƟl͕ mentre Ƌue les del Wallars :ussă havien Ƌuedat segones perž amď
Ƌuatre derrotes al seu caseller.
iǆş͕ els pronžsƟcs assenyalaven
les de Lleida com a Ĩavorites͕ Ƌue
no van fallar i van resoldre el parƟt molt aviat͕ encara Ƌue el ritme
de joc va ser mĠs lent de l͛haďitual. ra͕ les del CB Lleida encaren una fase del campionat en
Ƌuğ haură d͛enfrontar-se a rivals
de més nivell.
ZŽĐZŽŝ>ůĞŝĚĂ͗ silella͕ sigată
;ϭϬͿ͕ Werna ;ϮͿ͕ 'uiǆă ;ϭϯͿ͕ Rşos
;ϲͿ͕ KrƟga ;ϰͿ͕ Doya ;ϰͿ͕ ^aďaté
;ϱͿ i Destre ;ϭϭͿ.
 dƌĞŵƉ͗ ^oler͕ Eǆpósito͕ legret ;ϮͿ͕ Darơn ;ϭͿ͕ ďella͕ Riďera
;ϮͿ͕ ^ahƷn͕ elgado͕ lonso͕ Caelles i Roldán.
WĂƌĐŝĂůƐ͗ ϰϵ-ϱ͖ ϱϱ-ϱ.
damďé es van disputar l͛elͼliminatoria d͛accğs al nivell -Ϯ infanƟl. El Daristes Dontserrat va
vğncer el CB Dollerussa ;ϱϵͳϰϱ)
en el duel d͛anada perž les del Wla
d’Urgell es va recuperar en la tornada i van guanyar per un punt
més de diferğncia ;ϲϯͳϰϴ).
Wel Ƌue fa al campionat territorial infanƟl masculş͕ el dorrons sicens Força Lleida tampoc va tenir
massa proďlemes per imposar-se
en la gran Įnal al CE dărrega ;ϴϵͳ
57). Els del Força Lleida eren els
clars favorits després de mantenir-se invictes al llarg de les deu
jornades disputades en el grup 1
de la primera fase i van eǆhiďir un

&KdK͗&Y>ůĞŝĚĂͬů&ŽƌĕĂ>ůĞŝĚĂǀĂƐĞƌĞůŵŝůůŽƌĞƋƵŝƉŝŶĨĂŶƟů

&KdK͗&Y>ůĞŝĚĂͬůZŽĐZŽŝ>ůĞŝĚĂ͕ĐĂŵƉŝſĂŵďĂƵƚŽƌŝƚĂƚ

&KdK͗&Y>ůĞŝĚĂͬůDŽƌĂďĂŶĐŶĚŽƌƌĂ͕ĐĂŵƉŝſũƷŶŝŽƌ

&KdK͗&Y>ůĞŝĚĂͬůƐğŶŝŽƌĨĞŵĞŶşĚĞůDŽůůĞƌƵƐƐĂ

magnşĮc joc d’atac Ƌue va ser imparaďle pels targarins. En les elͼliminatžries d’accğs al nivell -Ϯ͕
el ^edis Yuiosc Bar El Wasseig va
vğncer el /ďarǌͬEadal Dateriales
CB Binéfar tant en el duel d’anada
(ϰϰͳϰϴ) com en el de tornada (ϳϵͳ
ϰϰ)͕ mentre Ƌue el Doraďanc ndorra 'roc tamďé va guanyar els
dos parƟts al CB Wardinyes 'roc͕
en l’anada (ϱϰͳϰϰ) i en la tornada
(ϱϯͳϱϴ).
COPA FEDERACIÓ
damďé es va aproĮtar el passat
cap de setmana per disputar les
Įnals a Ƌuatre de la Copa Fede-

ració en categoria sğnior i jƷnior
femení.
La fase decisiva en sğnior es
va celeďrar al Wavelló Dunicipal
de Calaf i els Ƌuatre eƋuips parƟcipants van mostrar un nivell similar͕ encara Ƌue el ơtol va caure
Įnalment pel CB Dollerussa.
En la primera semiĮnal͕ les jugadores locals del <e iví͊ Eadal
CB Calaf B van donar una peƟta
sorpresa en imposar-se al RƷďies
ďat CEW sallfogona͕ Ƌue havia
acaďat invicte la primera fase͕ en
un parƟt Ƌue no es va resoldre
Įns als darrers minuts. La igualtat
va presidir la major part del parƟt

perž les amĮtriones no van fallar
als moments clau (ϰϴͳϰϮ). En la
segona͕ el CB Dollerussa va jugar
amď una gran intensitat defensiva i amď aiǆž va tenir suĮcient
per guanyar el seu duel davant
un CE dărrega Ƌue no va troďar la
manera d’anotar amď comoditat
(ϰϯͳϮϴ).
En el parƟt decisiu tamďé es
va viure molta igualtat i emoció͕ i
les de Dollerussa van acaďar enduent-se el gat a l’aigua (ϰϵͳϰϭ).
La Įnal a Ƌuatre de la Copa
Federació jƷnior va celeďrar-se al
Wavelló El ^egalar de Binéfar. Les
jugadores locals del i Darco CB

Binéfar van endur-se la primera
semiĮnal davant el Fitó CB Bellpuig (ϱϵͳϰϮ)͖ la segona va enfrontar als dos millors eƋuips de
la primera fase͕ el CB Balaguer͕ líder amď sis victžries seguides͕ i el
Doraďanc ndorra͕ amď només
una desfeta͕ precisament davant
les de la Eoguera. En la semiĮnal͕
perž͕ les del Doraďanc ndorra
van jugar amď més solidesa i van
endur-se el pas a la Įnal (ϰϯͳϯϲ).
En el parƟt decisiu no hi va haver massa joc alegre͕ ja Ƌue els
dos eƋuips es respectaven molt͕
i la victžria va caure del costat de
les andorranes (ϰϳͳϯϵ).

