SEGRE
DISSABTE, 28 DE GENER DEL 2017

19

Bàsquet Femení

CB Lleida
Uzzi, Benedé (5), Jou (3), Donès (2), Bernat, Teba
(4), Huguet (5), Ibarz (9), Moya (4) i Barbosa (2).

34

40

PREINFANTIL
Àrbitre: Giné.
Parcials: 6-8, 12-9, 7-14 i 9-9.

Grup Barna
Juncarol, Benito (8), Aguilar (2), López (5), Gaya
(7), Torquet (7), Riaza (3), Molero (4) i Cambra (4).

CN Tàrrega

57

Serra (8), Armengol (6), Camats (21), Monastryska (2), Fitó, Rion, Antequera (20),
Vila i Santos.

El CB Lleida
té a tocar la
remuntada

Peña Fragatina

39

Gallardo (6), Lázaro (2), Reyes, Foixench
(6), Teixidó (7), Mas (2), Gallinat, Bean (6),
Royes i Fariña (10).
CADET
Àrbitre: Burgos.
Parcials: 7-8, 12-18, 17-6 i 21-7.

Tàrrega. El CN Tàrrega va acabar guanyant malgrat un inici
fluix en defensa però que a poc
a poc va saber refer amb intensitat i bon joc i els 20 punts de
la seua jugadora Antequera.

EL MAL INICI DE LES
LOCALS VA SER
DETERMINANT
Lleida. L’Opel Lleidamòbil CB
Lleida va acabar perdent de
sis davant el Grup Barna en un
partit en el qual va tenir a tocar
la remuntada i en què va pagar
massa car el seu mal inici, que
les va penalitzar de manera definitiva perquè el rival barceloní
va controlar el joc en els cinc
primers minuts amb un 6-8 en
què els esquemes defensius
van anul·lar els atacs de tots
dos equips. Va reaccionar el CB
Lleida fins al 18-17 del descans.
Un altra de les claus va ser el
tercer quart (7-14), en què les
barcelonines van agafar un
avantatge definitiu (26-31) que
ja no es va contrarestar.

El Tàrrega
remunta i guanya

El Seròs imposa
la seua llei

El CB Lleida va
b nervis
m
co ençar am
rjudicar
i això les va pe
al
al fin

CB Bellpuig Negre

23

Casals (4), Petit (5), Piqué (2), Espinet (5),
Boix (4), Coma (3) i Fabregat.

CB Seròs

Les locals van
reaccionar i al
descans tenien un
punt d’avantatge

50

Marquès (8), Tost (4), Martínez (3), Masip
(4), Miarnau (5), Agustín (16), Lonca (4),
Palau (2) i Solà (4).
CADET
Parcials: 7-8, 6-14, 1-20 i 9-8.

A la represa, le
s
visitants van ca
pgirar
el marcador i
es van
endur el triom
f

CARLES MIRANDA

El partit de Cappont hauria pogut tenir qualsevol resultat.

El Balàfia supera de cap a peus
el Balaguer a l’Agnès Gregori

CB Balàfia AVV

71

Trepat (8), Egea (2), Doménech (6), Sánchez, Serrano (12), Pubill (19), Rodríguez
(12), Marco (6), Monso (4) i Muñoz.

CB Balaguer

26

Vallfogona

51

Caruceru (6), Oms (4), Ogbeide (9), Blanch
(18), Escolà, Sorribes (3), Alas (4), Freixes
(3) i Casu (4).

CADET

Agramunt

Parcials: 21-2, 16-9, 22-7 i 12-8.

CARLES MIRANDA

Victòria en el
darrer moment

Anna (2), Thais, Rama, Marta (4), Alba (5),
Douae (2), Fatu, Fàtima (5), Laia i Mireia
(8).

Àrbitre: Farran.

Les jugadores del Balàfia es van mostrar molt superiors a les de la Noguera.

Bellpuig. El Seròs es va mostrar molt superior a un desencertat Bellpuig que va anar
sempre a remolc (13-22, al descans) i es va acabar d’ensorrar
amb un horrorós tercer quart
amb un contundent 1-20 per a
les del Baix Segrià.

Lleida. El Balàfia cadet va guanyar amb summa facilitat el Balaguer a l’Agnès Gregori en un
partit en el qual les visitants
van lluitar amb intensitat perquè el marcador no es tanqués
abans d’hora. I ho van aconseguir. Amb una sortida demolidora (21-2) rematada amb un
segon parcial de (16-9), el 47-11
amb què es va arribar al descans ho diu tot.

50

Veron (2), Torres, Bernaus (2), Majdi (32),
Badia (6), Simion (6), Lloret, Mari, Martín,
Farreny i Cheta (2).
INFANTIL
Parcials: 9-10, 10-2, 7-8, 7-7, 5-4, 9-2,
0-9 i 4-8.

Vallfogona. Gran partit disputat entre dos rivals directes
que lluiten pel lideratge però
aquesta vegada l’encert de
les jugadores de la Noguera va
permetre capgirar un marcador
advers a dos segons del final
per assolir la victòria definitiva
(51-50)

