SEGRE
DISSABTE, 21 DE GENER DEL 2017

19

Bàsquet Femení

Lleida.net CB Lleida
Saludes, Plensa (9), Rexach (9), Balcells (2), Paris
(4), Aresté, Prim (3), Barceló, Sanfeliu (2) i Gil (6).

35

87

JUNIOR
Àrbitre: López i Fontova.
Parcials: 11-18, 9-25, 9-16 i 6-28.

Basket Almeda
Balibrea (15), Piera (8), Carmona (86), Polo (4),
Combalia (11), Roig (21), Guerrero (17), Bermejo
(2), Turull (2) i Moria.

Triom clar
del Mollerussa
CEP Vallfogona

22

Caruceru (11), Herrera, Campabadal (2),
Sorribes, Fondevila (9), Casu i Ribera.

Mollerussa Blau

72

Szennyes (2), Salat (8), Traus (21), Obis,
Pollina (10), Gomp (21), Sánchez (14) i
Novell (12).
MINI
Àrbitre: Doblas.
Parcials: 0-9, 4-6, 2-19, 2-10, 0-6, 2-14,
7-16 i 5-12.

Vallfogona. El Mollerussa ho
va fer ben fàcil a la pista del
Vallfogona i va resoldre el partit amb celeritat. Les locals no
van tenir el seu dia i van acabar
perdent. Tot i el resultat, les de
Vallfogona van lluitar fins a l’últim moment.

La victòria es
queda a casa
Sedis Esquitx

64

Turu (8), Berengué (4), Ramón (9), Palono
(8), García (18), Fernández (2), Argerich (2),
Ribo (4), García (9) i Contreras.
CARLES MIRANDA

Un rival massa superior
tent sobre la pista a base de
lluita i entusiasme. Això li va
sortir bé en moments puntuals del partit però, a poc a poc,
les visitants van acabar imposant la seua llei amb una victò-

ria contundent que es va anar
cimentar en cadascun dels
quatre quarts. El primer, amb
les forces més igualades, encara va estar mig ajustat (1118) però a partir del segon (9-

Àrbitre: Motos.
Parcials: 18-11, 16-3, 15-13 i 15-6.

25) ja es va veure de quin costat cauria la victòria que es va
rematar amb un darrer quart
també ampli (6-28). Plensa i
Rexach, amb 9 punts, van ser
les encistelladores locals.

La Seu d’Urgell. El CN Tàrrega va caure derrotat davant les
jugadores del Sedis en un partit
que va començar amb un joc
intens i igualat però que va acabar amb domini local.

La intensitat en
defensa és la clau
CB Balaguer

30

Alsina, Rosselló (2), Pereira (14), Creus
(2), Pubill (7), Woodgate (3), Rosell, Prats
i Prats (2).

CN Tàrrega

46

Piedrabuena (7), Cortadellas (4), Rebolleda (7), Concabella (18), Bonet, Romero,
López (2), Obach (4), Tryndyak i Moras (4).
SÈNIOR
Àrbitre: Ruiz.
Parcials: 8-13, 8-9, 2-10 i 12-14.

Torà. El sènior del Natació Tàrrega va començar la segona
volta amb una inqüestionable
victòria a la pista del Torà, on va
saber administrar bé els avantatges assolits en el primer parcial (cinc punts) i en el tercer
(vuit) que li van permetre afrontar la resta del partit amb certa
tranquil·litat tot i la lluita de les
locals.
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Aroa (2), Paula, Salse, Maria, Aida (18),
Selena (5), Marina (8), Rut (2), Agelet (11),
Neus (6) i Claudia.

El Tàrrega arranca
amb força a Torà
CB Torà

33

CADET

EL CB LLEIDA INTENTA EQUILIBRAR LA DIFERÈNCIA A LA PISTA A
BASE D’ENTUSIASME PERÒ AMB AIXÒ NO EN VA TENIR PROU
Lleida. Clara derrota del Lleida.Net Cb Lleida al Barris Nord
davan un Alemda molt superior i que no va donar cap mena
d’opcions a un rival que va voler equilibrar la diferencia exis-

CN Tàrrega

Serra (2), Armengol (1), Camats (24), Marsol, Antequera (3), Monastyrska (2), Rion
(1) i Fito.

El CB Lleida va intentar plantar cara però no va poder amb el Basket Almeda.

Sedis Caditours

45

Banyeres (4), Ribes, Ribo (4), Aril, Gandara
(4), Gómez (2), Lucas (6), Lucas (6), Aguilar
(6), Mata (2), Flix (2) i Sanz (9).
INFANTIL
Àrbitre: Borràs.
Parcials: 11-18, 19-10, 18-11 i 12-4.

MERCÈ GUEVARA

Les targarines van ser molt constants.

Balaguer. El Dolceta CB Balaguer va aconseguir la primera
victòria de la segona fase de la
lliga tot i sortir una mica fredes
a la pista. La gran intensitat defensiva que van tenir les jugadores locals va ser el punt clau
del triomf (52-45).

