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El Roc Roi CB Lleida
assoleix un magnífic
triomf davant el Barça
Eů ĚƵĞů ǀĂ ĚĞĐŝĚŝƌͲƐĞ ĞŶ Ğů ƚƌĂŵ ĮŶĂů

El Sedis Esquitx i el Binéfar
comencen amb força

El conjunt lleidatà va trencar
els pronžsƟcs i va endur-se
un parƟt emocionant i amb
alternaƟves al marcador
davant un dels rivals més
potents del seu grup.
Lleida
REDACCIÓ
El conũunt lleidatà, que només Śavia guanǇat un parƟt en aquesta
segona fase del campionat A-2 i
que en el parƟt de la primera volta a la pista del arĕa Śavia perdut amb contundència, va millorar de manera extraordinaria i va
aconseguir un valuós triomf (757ϯ) en un duel agònic i en què podia Śaver guanǇat qualsevol.
Pel que fa a la categoria júnior
interterritorial, el Calles Advocats
C Lleida conƟnua a la part baixa
després de la seva visita a la pista
del líder invicte de la categoria, el
Joviat, on no van poder evitar la
derrota (ϴϯͳϰϯ).
Al contrari, el Sedis Fustes
Grau, puja Įns a la novena posició de la taula després de vèncer
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La segona fase en el campionat cadet territorial va comenĕar amb els equips dividits en 5
grups. Els primers líders són el
C alaguer al grup ϯ, el Sedis
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per un sol punt al Roser (ϰϭͳϰϬ)
en un parƟt sense gaire anotació
que les de l’Alt Urgell van saber
resoldre als darrers instants.
Sedis Fustes Grau: Torà, regolat,
RoǇo, Ribes, IbĄŹeǌ, Fité, Ferreira,
Flix, Porta, EstanǇ i Rodrígueǌ.
Finalment, en la categoria cadet interterritorial, l’Electricitat

Segrià C Lleida va estar a punt
d’imposar-se a domicili al líder
JET Rosa, però van acabar cedint
(5ϳͳ5ϲ), encara que segueix quart
a la taula. Al grup 2, el Lleida.net
C Lleida  també va enfrontar-se
a un dels equips més potents, el
Joventut de adalona, i va perdre
(ϰ2ͳϲϴ).

Esquitx i el Vedruna alaguer al
grup ϰ, el PeŹa FragaƟna al grup
5, el inéfar i el C Dollerussa al
grup ϲ i el Cervera Dobel Línea
al grup 7.

1ª Catalana

Victòria per l’Aquagan
CB Lleida i derrotes pel
Cervera i el Sedis
L’Aquagan C Lleida conƟnua
al capdavant del grup 1 de la
Primera Catalana amb tres victòries de renda sobre el segon
classiĮcat, el àsquet Dolins,
després de guanǇar a la pista
del Joviat (50-59), on va tornar a
conĮrmar les seves aspiracions.
Pe la seva banda, els altres dos

equips lleidatans de la categoria
van perdre. El Sedis Efausa Śo va
fer a casa davant el arĕa CS 
(ϰ5-57) en un duel que es va decidir al tercer quart, mentre que
el Cervera Mobel Línea va caure
derrotat en un duel forĕa igualat
a la pista del Castellbisbal (5ϲ52).

Sènior Territorial

El CEP Vallfogona finalitza
la primera fase guanyant
el CN Tàrrega (48-34)
El campionat territorial en la cateŐoria Ɛğnior Ĩemenş ǀa Įnalitǌar
el passat cap de setmana amb
el lideratge pel Rúbies Abat CEP
Vallfogona, que no va deixar escapar l’ocasió d’assegurar la privilegiada posició en el darrer parƟt
a casa davant un CN Tàrrega lluitador però que des de molt aviat
es va veure per darrere al marcador.
Rúbies Abat CEP Vallfogona: PiquĠ ;ϭϬͿ, Darơneǌ ;ϯͿ, Darơ, Pascual (8), Rúbies, Lobera (2), Real
(ϯ), Agelet (ϭϯ), Tella (ϰ), lancŚ
(ϱ) i abot.
CN Tàrrega: Piedrabuena (5), Rebolleda (ϳ), Concabella (8), Cruǌ
(2), onet (8), TǇndǇaŬ (2) i Do-

ras (2).
Parcials: 8-8͖ 2ϳ-ϭϯ͖ ϯϲ-2ϭ͖ ϰ8ϯϰ.
El C Lleida C Śa Įnalitǌat en
la segona posició, a només un
triomf de distància de les de Vallfogona després de tancar la primera fase amb una victòria davant el ell-lloc (ϱϯͳϯϳ).
CB Lleida C: Galiano, Flauria,
onillo, GuascŚ, Farreras, KrƟǌ,
Puig, Romero, Yuerol, şeǌ i García.
CB Tribulë Bell-lloc: Simón, Torrelles, Felip, Pla, Kliva, Doreno,
Palau, E. Alentà, I, Alentà, Andrés
i Perelló.
Parcials: 2ϭ-ϭϭ͖ ϯϰ-22͖ 5Ϭ-2ϳ͖ 5ϯϯϳ.
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