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Bàsquet Femení

Aquagan CB Lleida
Rossell (5), Canet (1), Ibáñez (11), Sintes, Calonge
(12), Lladonet, Vallès (8), Sementé (7), Boladeres
(11) i Castillo.
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PRIMERA CATALANA
Àrbitre: Tecchia i Sr. Doblas.
Parcials: 21-8, 15-17, 3-13 i 16-4.

Sedis Efausa
Rebés (4), Cerqueda (5), Rebés (4), Bradley (11),
Porta (7), Viles (3), Colmenero, Pérez (2) i Sancho
(6).

CB Balàfia AVV
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Trepat, Egea (16), Doménech (3), Sánchez (4), Serrano (18), Pubill (9), Rodríguez,
Marco, Monsó (4) i Muñoz (6).
CADET
Àrbitre: Ugidos.
Parcials: 4-22, 1-21 i 5-17.

Bellpuig. El duel entre el líder
i el cuer de la lliga cadet es va
desenvolupar tal com s’esperava. Lluita i il·lusió de les locals i
superioritat total de les del Segrià, que van tancar el partit al
tercer parcial.
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Triomf al límit
del Vallfogona
Penya Fragatina
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Parlade (2), Miró, Parlade (2), Larroya P. (4),
Larroya M., Larroya I. (3), Pardo (4), Foixench (10), Chueca (9), Palos (3) i Gallardo.

Les urgellenques
entren en el darrer
quart de partit amb
39-38 en contra

Cep Vallfogona
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Oms (2), Blanch (6), Escolà (6), Ros (2), Alàs
(5), Freixes (4), Torreguitart (16) i Casu.
INFANTIL
Àrbitre: Tor.

L’encert anotad
or de
Calonge (12 pu
nts),
Boladeres (11)
i Ibáñez
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Parcials: 7-7, 7-18, 16-6 i 9-10.

AMADO FORROLLA

El partit va tenir moltes alternatives en el joc.

Un gran segon parcial fa que la
victòria es quedi a Tàrrega

CN Tàrrega
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Vigo (2),López (11), Siuraneta (3), Llaras
6), Vidal (1), Pinilla (/5), Subirá (3), Montoy
(1), Santiago (3), Estaun (2).
TERCERA CATALANA
Àrbitre: J. Zhuo.
Parcials: 12-13, 12-3, 8-5 i 11-16.

MERCÈ GUEVARA

Fraga. La convicció va acabar donant la victòria a l’Oms
Compost Cep Vallfogona en
un encontre molt igualat que
no es va decidir fins al darrer
sospir després d’un partit ple
d’alternances.
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Piedrabuena (10), Romero (2), Cortadellas
(11), Concabella (4), Cruz (12), López (1),
Guardia (2), Tryndyak (1).

CB Torrefarrera

El Lleida supera un gran Tàrrega.

CB Bellpuig

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

El clàssic es
queda a
Cappont
Lleida. El clàssic lleidatà de
la Primera Catalana va acabar quedant-se a casa després
d’un treballat triomf de l’Aquagan Lleida sobre el Sedis Efausa, que va tenir opcions de victòria a la represa però les va
desaprofitar. Amb molt d’ambient a la grada del pavelló de
Cappont, l’inici del matx va tenir un clar color local amb un
primer parcial de 21-8 que va
marcar diferències. Va reaccionar el Sedis moments abans
del descans i amb molt de sacrifici va entrar en el darrer
quart amb un 39-38 tot i que
va acabar cedint amb el 55-42
final.

El Balàfia mostra
per què és líder

Lleida. Després d’una derrota
divendres (en partit avançat) a
la pista del CB Lleida (45-39), el
CN Tàrrega va tornar a disputar un encontre de lliga davant
del CB Torrefarrera, al qual va
superar, tot i que no sense problemes, gràcies a un segon parcial de 12-3 que va permetre a
les de l’Urgell anar-se’n al descans amb un resultat de 24-16
favorable.

El tercer període,
determinant
Pratenc
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González (4), Goñi (5), Piguillem, Torres,
Rodríguez, Sánchez (3), Castro (15), Guijarro, López i Blanco.

CB Calaf
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Mas, Montaner (9), Biosca (4), Laura (11),
Mas (9), Nídia (3), Rial (5), Biosca (7), Codina (5), Trullas i Sagués.
TERCERA CATALANA
Àrbitre: Carreras.
Parcials: 13-9, 10-15, 5-20 i 7-9.

Barcelona. Un tercer parcial
demolidor de les noies del Ke
Diví-Nadal CB Calaf, amb una
intensa defensa i un molt bon
atac, va trencar un partit que en
els dos primers parcials s’havia
mantingut igualat però el 5-20
va decidir el duel.

