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Balaguer acull el 26è
Territorial de l’ACELL
amb 166 esportistes
VĂŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ŽŶǌĞ ĞƋƵŝƉƐ

El Tàrrega venç el Mollerussa
en un duel de la zona alta

El Pavelló INPACSA de
la capital de la Noguera
va ser l’escenari per
ĚĞƐğĂŶǇĐŽŶƐĞĐƵƟƵĚĞů
campionat organitzat
per l’ACELL (Federació
Catalana d’Esports per a
Persones amb Discapacitat
Intel·lectual) a Lleida.
Lleida
REDACCIÓ
El Campionat Territorial de Bàsquet CELL, que va comptar amb
la col·laboració de nombroses
insƟtucions, va celebrar la seva
26ª edició amb un gran èxit de
parƟcipació, ja que 166 esporƟstes d’onǌe clubs diferents ʹChM de Mollerussa (9), lba de
Tàrrega (9), SPRKS de Lleida
(16), svolcall-oǁn de Lleida
(17), Forĕa Lleida spros (8), l’Estel de Balaguer (32), Llar Sant Josep de Lleida (10), Salvador Seguí
de Lleida (10), Sant Joan de Deu
d’lmacelles (26), Special KlǇmpics ndorra (11) i Sedis Bàsquet
(18)ʹ van prendre part en la com-
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CN Tàrrega / Les targarines estan a dos punts del líder

Les targarines, terceres a la taula, van retallar un triomf d’avantatge al CB Mollerussa, segon
encara, després de guanǇar-lo
(43-37) en un parƟt que va tenir
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peƟció.
El torneig de básquet amb reglament FIB es va dividir en tres
categories. En la primera, el guanǇador va ser l’lba de Tàrrega, per
davant de l’equip andorrà, amb
tres victòries. En la segona categoria, va imposar-se l’svolcall
Doǁn Lleida, campió per segon

anǇ consecuƟu sense cedir cap
derrota i, Įnalment, a la tercera
categoria van guanǇar els amĮtrions de l’Estel Blanc.
També es van disputar proves
individuals i adaptades en diferents nivells i tots els seus parƟcipants van rebre un premi per la
seva actuació.

Sènior

L’Aquagan CB Lleida
s’endú el derbi lleidatà
davant el Sedis Efausa
Les del CB Lleida van guanǇar el
derbi davant les de la Seu d’hrgell en un parƟt, corresponent
al primer de la segona volta,
que va tenir forĕa alternaƟves
al marcador i que va entrar al
darrer període amb una renda
de només un punt per les locals.
Llavors, però, un parcial de 16-4

Mini / Cadet

L’Ekke CB Lleida pateix
per superar el Viladecans
però es manté invicte
Les lleidatanes no ho van tenir
gens fàcil per imposar-se al Viladecans (50-45). Malgrat que
sempre van anar per davant al
marcador, un parcial de 0-7 en el
tram Įnal va situar les visitants a
un punt de distància, encara que
afortunadament, el CB Lleida
va mantenir la serenitat per endur-se la victòria.
EKKE CB Lleida: Ibars (10), Pardell
(3), Salas, Comet, Tarragó (6), vilella, Marơneǌ (14), VelluƟ, lsinet (Ϯ), Saiǌ (15) i Torruella.
BF Viladecans: Flores (12), Moreno (1), 'arcşa (1ϴ), BlĄǌqueǌ,
Roman (5), Etxeberria (3), Gamell
(3), Buigues (3) i Cabrera
Parcials: 22-20; 50-45.

Per la seva banda, l’Electricitat
Segrià CB Lleida és tercer a la taula al grup 1 de la cadet interterritorial després de la seva victòria
davant el Sant Nicolau (ϴϲͳϲϱ).
Electricitat Sergià CB Lleida: Castelló, Tarragó, . Vigatà, Perna,
Guixa, Prim, :. Vigatà, llué, Sabaté, Boixadera, Herrera, Gil i
Balcells.
CE Sant Nicolau: Granda, Costa,
L. Yuintana, Herrero, Rodrşgueǌ,
Torras, B. Quintana, Vila, Cabrera,
Vinguela, Ramşreǌ i Bigorra.
Parcials: 29-16; 86-65.
l grup 2 de la mateixa categoria juga el Lleida.net CB Lleida
B, que va caure en la seva visita a
Gavà (ϱϵͳϱϭ).

el segon quart com a clau, ja que
les visitants només van anotar
tres punts. El Vallfogona Rúbies
bat, líder, va vèncer al Tribulģ
Bell-lloc (49-38).
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al seu favor va permetre l’quagan celebrar una victòria que les
manté en la primera posició de
la taula, amb només una derrota encaixada després de setǌe
jornades. Mentre, les del Sedis
Efausa segueixen a la part baixa
de la classiĮcació amb cinc victòries.

