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1ª Catalana

Nou triomf de l’Aquagan
Les del CB Lleida lideren amb claredat el grup 1
>ĞƐĚĞů>ůĞŝĚĂĐŽŶƟŶƵĞŶ
amb la seva extraordinària
temporada i es mantenen
al capdavant amb tres
victòries sobre el segon
classiĮcat desprĠs de vğncer
el Cornellà (68-48). El Sedis
EĨaƵsa va vğncer va vğncer
a la pista del Montserrat
(42-56) i el Cervera Mobel
>şnea va caƵre a casa davant
el potent Molins (44-54).
Lleida
REDACCIÓ
El primer període del duel entre
l’Aquagan CB Lleida i el Cornellà
va ser igualat en línies generals,
encara que les lleidatanes sempre duien la iniciaƟva͘ Al segon
quart, però, la superioritat local
va quedar palesa i la diferència va
ampliar-se Įns al ϯϵ-Ϯϭ del descans, que ũa va sentenciar͘
ƋƵagan C Lleida͗ Rossell (7),
Canet, Ibáñez (4), Sintes (5), Calonge (ϭϵ), Lladonet, salles (5),
Semente, CasƟllo (ϲ), Aguilar (ϯ),

íaz (ϭϭ) i Asensio (ϴ)͘
C Cornellà͗ Burgos, Roures, Tapia, Sánchez, Pilan, domènech,
Aragón, Rovira, Briegas i Hernández͘
Warcials͗ ϭ4-ϭϭ͖ ϯϵ-Ϯϭ͖ 57-ϯ4͖ ϲϴ4ϴ͘
Les del Cervera Mobel Línea es
mantenen a la sisena posició malgrat la derrota encaixada a casa
davant el Molins, segon classiĮcat i que va mostrar un gran nivell, sobretot en defensa (44ͳ54)͘
Les de la Segarra sempre van anar
a remolc͘
Cervera Mobel Lşnea͗ :͘ Tella,
Calafell, Mas, Ariza, Diame, Marơnez, E͘ Tella, &arran, Broǁn,
&ernández i san den Berg͘
àsƋƵet Molins͗ Jovellar, Bubé,
Daga, Peiró, Pedrerol, Pagés, Carmona, Alegre, Altes i 'arcía͘
Warcials͗ ϭϮ-ϭϯ͖ ϮϬ-Ϯϴ͖ Ϯϴ-4ϲ͖ 4454͘
&inalment, el Sedis Efausa va
assolir un important triomf a la
pista del Montserrat (4ϭͳ56), el
cuer de la classiĮcació͘
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Júnior

El CB Lleida
segueix a la part
baixa en caure
davant el Barça
CBS (50-74)
Les lleidatanes van plantar cara
a la primera meitat però a la represa ja no van poder mantenir
el ritme de les visitants͘
Lleida.net C Lleida͗ Saludes,
Plensa, Rexach, &errer, Balcells,
Paris, Aresté, Prim, Barceló,
Sanfeliu, Tribó i 'il͘
arĕa CS͗ Hernández, Rodríguez, Alcaucer, Moya, Cabello,
Antón, Gener, Porta, Baena, Cabrero, Gili i Soos͘
Warcials͗ ϭϯ-ϮϬ͖ Ϯϴ-ϯ4͖ ϯϵ-55͖
5Ϭ-74
A la Preferent B, el Cervera
va derrotar el JET (5ϵͳ48) i encara opta a la segona posició͘
Cervera Mobel Lşnea͗ Òdena,
&lores, Aldomà, Calafell, GuƟérrez, Marsol i &ernández͘
:Ed͗ Morillo, Pérez, Peralta, Prados, &ernández, Ricart, Guirado
i Casarramona͘
Warcials͗ ϭ4-ϭ4͖ Ϯϴ-Ϯϲ͖ 4ϲ-ϯϵ͖
5ϵ-4ϴ͘

&KdK͗ esportlleida.com ͬ L͛ƋƵagan visita dissabte (ϭ8.ϬϬ Śores) al Sama silanova͕ el tercer classiĮcat

Infantil
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Cadet

El Compost Vallfogona
derrota el Peña Fragatina i
comanda el grup 6

El Balàfia cadet s’estrena
a la segona fase davant
el CN Tàrrega (73-55)

&KdK͗ CEW sallĨogona ͬ La primera meitat va ser decisiva

&KdK͗ esportlleida.com ͬ Les de alàĮa van Śaver de llƵitar de valent

Les de sallfogona van tenir prou
amb la primera meitat del seu
parƟt davant les fragaƟnes per
endur-se la victòria amb comoditat (75-5Ϭ) i mantenir-se al lideratge a manca de només una
jornada pel Įnal d’aquesta fase͘
El BAC Agramunt és segon a un
triomf de distància͘

La segona jornada de la segona
fase en la categoria cadet femeni va ser força emocinant en els
cins grups que la composen͘ En
el grup ϯ, el Torrefarrera va vèncer el Consum CB Bellpuig (7ϯϮϮ) i és líder͖ en el grup 4 el Sedis
Esquitx lidera amb dues victòries
i cap derrota després de guanyar

Pel que fa al grup 4, el Calaf
conƟnua mostrant la seva superioritat en assolir el novè triomf
consecuƟu a la pista del Bellpuig
(2ϬͳϳϬ)͘ &inalment, al grup 5, el
CE Tàrrega va paƟr per guanyar
el CENG Watershop (ϯϳͳϯ5) però
s’assegura la primera posició de
la taula͘

el Bellpuig Negre (5Ϭ-Ϭ), mentre
que el Seròs va vèncer el sedruna Balaguer (ϯ7-4ϭ)͘ En el grup
5, el Calaf va guanyar a la pista
del Peña &ragaƟna (ϯϴ-4ϵ)͖ en el
grup ϲ manen el Binéfar i el Mollerussa i, Įnalment, al grup 7,
el BalàĮa va derrotar en un gran
parƟt al CN Tàrrega (7ϯ-55)͘

