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El CEP Vallfogona
encaixa la primera
derrota a Calaf (43-38)
El Mollerussa queda a un triomf

El Roc Roi CB Lleida
s’estrena amb derrota

La classiĮcació en la
categoria territorial
femenina es va apretar en
la darrera jornada gràcies
a la derrota del líder i les
victòries dels seus màxims
perseguidors.
Lleida
REDACCIÓ
El Vallfogona va visitar la pista del
Calaf amb la intenció de sumar el
seu vuitè triomf consecuƟu a la
lliga, però el desencert en el Ɵr
exterior i la bona defensa local,
van imperdir-ho (43-38). La igualtat va presidir els 40 minuts, però
l’encert en els moments clau va
sentenciar el xoc i va posar emoció al campionat.
K’Diví CB Calaf: El Asnaoui (6),
Natàlia (2), Mesa (2), Sarret (13),
Busquet (15), Sagués (3) i Bertrán
(2).
Rúbies Abat CEP Vallfogona: Piqué (2), Marơnez (2), Marơ (8),
Pascual, Llobera (6), Tella, Agelet
(6), Blanch (14) i Babot.
Parcials: 10-12; 21-19; 31-29; 43-
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El cadet del CB Lleida no va tenir cap opció en el primer parƟt de la segona fase, en la qual
ha quedat enquadrat en el grup
dels favorits. Les lleidatanes van
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38.
Per la seva banda, el Mollerussa s’apropa al lideratge després
de guanyar a la pista del Bell-lloc
(Ϯϲͳϰϳ) en un parƟt sense gaire
anotació però que van dominar
amb autoritat.
CB Tribulë Bell-lloc: Torrelles, Felip, Oliva, Pla, Moreno, Palau, E.

Alentà, I. Alentà, Andrés i Perelló.
CB Mollerussa: Vendrell, Soro,
Eslava, Roca, Ribalta, Cots, Ribolleda, Balp, Sandiumenge i
Guasch.
Parcials: 7-9; 11-20; 21-29; 26-47.
El CN Tàrrega és tercer a la
taula en vèncer a la pista del Torà
(ϯϬͳϰϲ).

visitar la pista del Sabadell, un
dels equips més potents de la
categoria i van anar sempre a
remolc, perdent per un resultat
de 36-71.

Primera Catalana

L’Aquagan CB Lleida
venç el Barça CBS i
segueix al capdavant
El sènior de la Primera Catalana
del CB Lleida va sumar la seva
dotzena victòria en tretze jornades en un parƟt molt còmode
a casa davant el Barça CBS (8740), el que li permet assolir el
lideratge en solitari en aproĮtar
també la desfeta del segon classiĮcat, el Molins, en la seva visi-

ta al Vilanova (67-60). El Cervera Mobel Línea també va assolir
una important victòria a la pista
del Reus Ploms (47-61). L’únic
equip lleidatà que on va guanyar
va ser el Sedis Efausa, que conƟnua a la part baixa després de la
seva derrota davant el Sant Fruitós (59-32).

Cadet

Andorra, CB Balàfia i Luis
Lax CB Lleida mantenen
el pols al capdavant
El MoraBanc Andorra és un dels
dos colíders del grup 2 de la categoria cadet després de la seva
clara victòria a la pista d’un CEP
Vallfogona que no va tenir cap
possibilitat d’optar al triomf (1363).
CEP Vallfogona Ferreteria Loype:
Hospital, Rodríguez, M. Pascual,
Bailen (4), Selfa, Mateos, Espinola, A. Pascual, Gradinaru, Granados (2), Larrégula (2) i Sánchez
(5).
MoraBanc Andorra: Prat (2), Belarmino (10), Sobany (5), Laurent (6), Torcuato (10), Rodríguez
I (14), Mico, Rodríguez II (14),
Puente (2) i Sansa.
Parcials: 11-49; 13-63.

Amb els mateixos punts es troba el Luís Lax Autocars CB Lleida,
que tampoc va tenir problemes
per superar a casa al Torà en un
parƟt molt còmode (ϲϲͳϭϲ). Amb
un parƟt menys disputat, el BalàĮa també presenta les seves credencials per assolir el lideratge
deĮniƟu. Les del barri de Lleida
van imposar-se a la pista del CB
Seròs (ϯϮͳϰϱ).
Pel que fa al grup 1 de la mateixa categoria, el líder és el Sedis
Esquitx, que va vèncer el Tàrrega (ϲϰͳϯϯ). El CB Torrefarrera, no
obstant, ha ũugat deu parƟts i els
ha guanyat tots, el darrer d’ells a
casa davant el Cervera Mobel Línez (ϲϮͳϯϰ).
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