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L’Aquagan CB Lleida,
més líder en derrotar
el Molins a la pròrroga
El Sedis Efausa guanya el Morell

El Torrefarrera assoleix el seu
quinzè triomf consecutiu

Els dos equips lleidatans
de la Primera Catalana van
guanǇar els seus parƟts͕ el
que els permet reforçar els
seus oďũeĐƟus͘
Lleida
REDACCIÓ
L’Aquagan CB Lleida va assolir
una vital victòria a casa davant el
Molins, el segon classiĮcat (7669) que li permet agafar dues
victòries d’avantatge al capdavant del grup 1 i, a més, guanyar
el bàsquet average a les del Baix
Llobregat, que han estat les úniques que han vençut a les lleidatanes a la primera volta del campionat.
El duel va ser un constant
intercanvi de cops sense que
cap dels dos equips pogués agafar una diferğncia signiĮcaƟva,
el que va conduir a la pròrrroga.
En aquesta, la defensa lleidatana
va ratllar la perfecció i va impedir
que les visitants llancessin a cistella Įns a en quatre ocasions, de
manera que van agafar una peƟta
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&KdK͗ ΛCBdorrefarrera ͬ Les de dorrefarrera desprĠs del seu parƟt

Les noies del Torrefarrera dominen amb mà de ferro el grup
1 de la cadet territorial després
de sumar un nou triomf davant
el Calaf (59-40) que les manté
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&KdK͗ ΛĐďlleida ͬ Les jugadores del CB Lleida celebrant el triomf

renda que ja va ser suĮcient per
guanyar i endur-se l’average.
quagan C Lleida͗ Rossell (7),
Canet (10), Ibáñez (6), Sintes (9),
Calonge (15), Lladonet (5), Vallés
(5), Semente (7), Boladeres (2),
CasƟllo, íaz i Asensio (10).
ăsquet Dolins͗ Pagés (4), aga
(10), Bubé (14), Pedrerol (10), Tri-

giner, García (15), Alegre (2), Jovellar (6), Altes (6), Avilés (6), Carmona i Peropadre.
ParĐials͗ 19-19; 35-34; 44-41; 6363; 76-69.
El Sedis Efausa va guanyar a
la pista del Morell (ϱϭͳϱϰ) en un
parƟt igualat i s’allunya de la zona
baixa.

invictes. Pel que fa al grup 2, el
CB BalàĮa és líder amb dues victòries d’avantatge sobre el Luis
Lax Autocars CB Lleida i el MoraBanc Andorra.

Júnior

El Balaguer té el lideratge
gairebé assegurat a
manca de tres jornades
En la categoria júnior territorial,
el CB Balaguer ha sumat la victòria en les onze jornades disputades Įns ara i, a manca de
tres parƟts pel Įnal, tenen dues
victòries de renda sobre el segon classiĮcat, el MoraBanc Andorra. Les de la Noguera no van
tenir cap mena de problema en

la seva visita al CB Tremp Serveis Pirineus, el cuer de la taula, per imposar-se amb claredat
(13-85). Les andorranes tampoc
van tenir diĮcultats per superar
a domicili el Fitó CB Bellpuig (2755). En el darrer parƟt de la jornada, el Mollerussa va vèncer el
BAC Agramunt (46-62).

Infantil

El CN Tàrrega, liderat pels
34 punts d’Antequera,
s’imposa al Balàfia
Les noies del CN Tàrrega van suŵar el seu sisğ ƚrioŵĨ ĐonseĐuƟu
en aquesta segona fase del camƉionat a la Ɖista del C alàĮa
(44-70) i es mantenen al capdavant del grup 5. Les locals, malgrat les nombroses baixes que
presentaven, van lluitar al màxim
però no van tenir possibilitats
d’optar a la victòria.
 ĂůăĮĂ ss͗ Bah (14), Lupiáñez, Sánchez (26), Pubill (2), Espín
(2) i Pareja.
E dăƌƌĞŐĂ͗ Tarragſ (4), Darơnez
(10), Vila (9), Rion (4), Vallejo (2),
Rovira (3), Antequera (34) i Santos (4).
WĂƌĐŝĂůƐ͗ 10-18; 24-33; 36-54; 4470.

En el grup 4 de la mateixa categoria, el CB Calaf també domina
amb autoritat amb sis victòries i
cap derrota, la darrera d’elles a la
pista del CB Mollerussa (ϯϮͳϰϯ),
que era el seu màxim perseguidor i que ara queda a dos triomfs.
Al grup 6, ocupa la primera posiciſ el Peña &ragaƟna, que va endur-se un parƟt de poca anotaciſ
davant del Torrefarrera (Ϯϯͳϯϯ),
però l’Oms Compost CEP Vallfogona, que va descansar aquesta
jornada, compta els seus parƟts,
quatre, per victòries.
En les compeƟcions catalanes,
el Roc Roi CB Lleida va jugar un
mganíĮc parƟt a Sabadell però va
caure derrotat (ϱϵͳϰϲ).

&KdK͗  ĂůăĮĂ ss ͬ Les targarines van mostrar el nivell que les ha dut al lideratge

