SEGRE
DISSABTE, 25 DE FEBRER DEL 2017
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Bàsquet Femení

Ekke Lleida
Pardell (7), Salas (3), Comet, Tarragó (8), Vilella
(6), Martínez (7), Velluti (6), Alsinet (5), Saiz (8) i
Torruella.
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MINI A-2
Àrbitre: Soriano.
Parcials: 7-10, 8-10, 7-0, 9-0, 6-8, 0-8,
4-4 i 9-7.

Claret
Chacón (3), Castellnort, Florensa (6), Ripoll (14),
Martínez (5), Vila (5), Alonso (1), Barberán, Gallego
(2), Corbi (1), Santilari (7) i García (3).

El Sedis es queda
sense opcions
Sant Quirze
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Peraranu (15), Meroño (4), J. García (7),
Lara (12), Gómez (6), C. García (5), Calsina
(12), Fernández (3) i A. García (6).

Sedis Fustes Grau
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Torà (5), Bregolat (4), Royo (14), Ribes (7),
Ibáñez (2), Fité (2), Flix (4), Porta (16), García (5) i Ribó.
JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Àrbitre: Canillas i Martínez.
Parcials: 21-14, 18-14, 15-10 i 16-21.

El Sedis no va tenir opcions a la
pista del Sant Quirze, ja que des
dels primers minuts l’equip de
l’Alt Urgell va anar a remolc en
el marcador. Al final del tercer
quart, el 54-38 va ser massa diferència perquè les lleidatanes
poguessin remuntar.

El Balàfia, un líder
amb prestacions
Torà
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N. Menéndez (2), Masses (10), A. Menéndez (3), J. Woodgate (4), M. Woodgate (2),
Duran (5), Lunar i Sunyer (4).
CARLES MIRANDA

El CB Lleida va de menys a més
primers dos parcials, les visitants van manar (15-20), però
a poc a poc les lleidatanes es
van anar refent a força d’una
bona defensa. De fet, abans
del descans ja no van perme-

tre cap més cistella de les barcelonines (31-20). Va tornar a
reaccionar el Claret, ajustant
el marcador abans dels dos
darrers parcials amb un 3736. La igualtat es va mantenir
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CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Panadero.
Parcials: 4-16, 11-16, 9-12 i 6-22.

QUARTA VICTÒRIA DE LA SEGONA FASE DESPRÉS DE SUPERAR
UN CLARET QUE VA POSAR CONTRA LES CORDES LES VERMELLES
Lleida. El CB Lleida aconseguia el quart triomf de la segona fase després de superar
el Claret en un encontre en el
qual les vermelles van anar
de menys a més. Durant els

Balàfia

Trepat (11), Egea (5), Domènech (2), Sánchez (6), Serrano (4), C. Pubill (23), H. Pubill
(2), Monsó (10) i Muñoz (3).

Les lleidatanes es van mantenir fermes durant els darrers minuts per sumar una important victòria.

després del setè (41-40). Les
visitants van intentar capgirar
el marcador per sumar la primera victòria, però el CB Lleida
va saber mantenir la calma i
endur-se el triomf.

El Balàfia es va mostrar com
un líder ferm i es va imposar a
la pista del Torà. El partit el van
dominar en tot moment les visitants, que al descans ja manaven per 15-32, i van sentenciar durant la segona meitat.

El Bellpuig no va
poder reaccionar
Andorra
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Prat, Belarmino, Sobany (7), Laurent (14),
Torcuato (14), Rodríguez, Mico (16), A.
Rodríguez (13), Puente (3) i Sansa.

El Tàrrega paga el mal
inici amb el Binèfar

Bellpuig

17

Casals (6), Petit (5), Piqué (2), Espinet (1),
Boix (3), Coma i Fabregat.

CN Tàrrega
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Serra (3), Armengol (9), Monastryska (5),
Camats (14), Fitó (4), Rión, Martínez, Vila
(7), Marsol i Antequera (5).

BTB Dicoma
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Wood (2), Guerris (5), Alás (11), Beguer
(22), Rodeller (6), Palacio, Masich (2), Magrí (1), Ruiz i Lles (10).
CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: González.
Parcials: 2-18, 21-14, 10-13 i 14-14.

El CN Tàrrega es va veure condicionat per un mal inici davant
d’un Binèfar que no va deixar
escapar l’ocasió per sumar la
novena victòria. El 2-18 es va
veure corregit per un bon segon parcial, amb el qual es va
arribar al descans 23-32. Les visitants van saber administrar la
renda per endur-se la victòria a
la segona meitat.

CADET PROMOCIÓ
Àrbitre: Borràs.
Parcials: 24-2, 21-8, 10-7 i 12-0.

EVA

Derrota del CN Tàrrega davant del Binèfar.

El Bellpuig va tenir una mala
sortida a pista i l’Andorra ho
va aprofitar per sentenciar durant els primers minuts. Des de
llavors, el matx es va convertir
en un monòleg de les del Principat, que tancaven marcador.

