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BÀSQUET LEB OR
AMADO FORROLLA

AMADO FORROLLA

Adrián García, Anna Prim i Àlex Rubín de Celis, en el seu homenatge.

oan Tomàs, jugadors del Palència.

AMADO FORROLLA

El capità de l’Actel Lleida, Juampi Sutina, tapa un intent de cistella de Romà Bas.

tat, i això que l’àrbitre principal era català. Res de nou en
un Barris Nord que els va acomiadar amb una sonora xiulada. Encara que l’Actel Lleida va
arrancar molt posat en defensa
la segona meitat, el Palència va
començar a carburar i de quina
manera. Després del 40-41 que
firmava Alzamora des de la línia de tirs lliures, els castellans
van aconseguir un parcial de
0-10 (40-50) amb el qual Comenge va perdre la paciència.
Papantoniou va tornar a prendre les regnes amb un triple que
va rebre la resposta d’un Dani
Rodríguez per al qual no passen
els anys, i Nevels, en una altra
mostra de la seua enorme fredor, va anotar des de més enllà
de la línia de 6,75 per al 48-53.
I a la mínima que reaccionava
l’Actel Lleida, Sergio García
tornava a parar el partit. Si li
havia funcionat anteriorment,
a aquestes altures li va tornar a
donar la vida. Els castellans van
tornar a tirar de la qualitat d’ho-

mes com Samb, Tomàs i Barnes
per tancar el tercer quart amb
la màxima diferència que havien aconseguit ja en l’arrancada
d’aquest parcial, 10 punts que
semblaven molt complicats de
remuntar. No podien posar-se
EL MILLOR

Nevels va tornar a
firmar una actuació
estel·lar i en els pitjors
moments, perdent de 13,
l’equip es va mostrar confiat
EL PITJOR

L’actuació arbitral, una
altra vegada, que posa
de manifest que el col·lectiu
ha perdut el respecte al
Barris Nord i l’Actel Lleida

les coses més difícils per a l’Actel Lleida a l’inici dels últims deu
minuts, amb un triple de Samb,
que ahir va ser el millor jugador del partit, renovant la màxima diferència del Palència fins
als 13 punts (51-64). Comenge continuava sense veure-ho
clar, perquè els seus jugadors
semblaven apagats i sense forces
per remar a contracorrent, així
que va demanar temps quan no
havien passat ni dos minuts. Ho
va intentar l’Actel Lleida, que es
va posar a 3 (72-75) a falta de
menys de tres minuts després
de la nefasta actuació arbitral al
Barris Nord. El pavelló va empènyer i amb un Nevels estel·lar
es va situar 78-80 a falta de 28.4
segons. El Palència va fallar un
llançament de tres, la pilota va
ser per a Demétrio, que la va
passar a Nevels, que va prendre
una altra vegada tota la responsabilitat. Però el seu llançament
per guanyar el partit el van tapar dos jugadors rivals, donant
la victòria als de Palència.

