SEGRE
DISSABTE, 18 DE MARÇ DEL 2017
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Bàsquet Femení

Joventut Terrassa
Gallardo (4), Alba, Abizanda (16), Regincos (8),
Tamayo, Abad (10), González (14), Basañagas (2),
Ramírez, Cid i Flores.

57

56

CADET INTERTERRITORIAL (1)
Àrbitres: Pérez i Herrero.
Parcials: 9-14, 10-15, 22-13 i 16-14.

Electricitat Segrià

El líder no perdona
a Manresa

Vigatà, Castelló (4), Vigatà (2), Prim (15), Ríos,
Allué (2), Boixadera (4), Balcells (2) i Gil (25).

Joviat

50

Ribera (3), Estany (7), Valls, Romeu (4), Vila
(12), Freixas (15), Bargalló, Pla, Maldonado, Vila, Freixas (4) i Martí (5).

El CB Lleida planta cara al líder

Aquagan Lleida

59

Rossell (6), Canet (9), Ibáñez (6), Sintes
(7), Calonge (11), Lladonet (5), Vallès (2),
Castillo (3), Díaz (2) i Asensio (8).

CAU A LA PISTA DEL JET MALGRAT ESTAR A PUNT DE FORÇAR LA
PRÒRROGA AMB UN TRIPLE QUE VAN RECTIFICAR ELS COL·LEGIATS

PRIMERA CATALANA (1)
Àrbitres: Marcet i Sabaté.

Terrassa. El CB Lleida va caure per la mínima a la pista del
JET, líder de la categoria, en un
encontre en el qual les vermelles van plantar cara en tot
moment. De fet, els primers 20
minuts van ser de domini lleidatà, amb una gran defensa. El
primer parcial acabava amb un
ajustat 9-14, però el CB Lleida
ampliava el marge abans del
descans fins al 19-29. Semblava que el guió es mantenia durant el tercer quart, però les locals van reaccionar abans que
acabés el tercer quart, entrant
al darrer amb un ajustat 41-42.
Tot i tenir problemes amb les
faltes, les lleidatanes van tenir opcions fins al final i amb
57-54 al marcador va anotar
un triple al darrer segon, una
cistella que portava el partit a
la pròrroga. Però els col·legiats
van rectificar la seva decisió,
donant només una cistella de
dos punts i la victòria al JET.

Parcials: 16-20, 14-11, 11-17 i 9-11.

Nova victòria del CB Lleida, líder de Primera i clar candidat a
l’ascens a Copa Catalunya. Les
vermelles van haver de treballar de valent davant del Joviat,
que va plantar cara, especialment a la primera meitat.

El Sedis s’imposa
al límit
Sedis Fustes Grau
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Torà (6), Bregolat, Royo (11), Ribes (8),
Ibáñez, Fité, Flix, S. García (2), Porta (3),
García (11) i Ribó.

Roser
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Martín (8), Puyal (7), Cabezas (5), Blasco,
Núñez, Cuadern (7), Barghout (1), Armengol (2), Olivé (3), Pérez (7), Hervás i Calva.
JÚNIOR INTERTERRITORIAL (2)
Àrbitres: Fontova i Jiménez.
Parcials: 7-13, 21-8, 2-4 i 11-15.

CBL

El CB Lleida va plantar cara a un líder que només ha perdut un partit en tot el curs.

Duel desigual que tanca Maristes
davant d’un minvat Balàfia

Maristes

85

Castro (4), Freire (20), Armengol (2), X.
Pérez (3), Gómez (26), Gassó (4), A. Pérez
(20), Fau (2), Raso (2), Gavarró (2) i Cano.

Balàfia

35

Lupiáñez, Charles (6), Sánchez (14), Pubill
(11), Espín, Gascón (2), Monsó (2) i Pareja.
INFANTIL PROMOCIÓ (5)
Àrbitre: Burgos.
Parcials: 17-8, 26-9, 23-12 i 20-6.

JOSÉ LUIS CALVO

El Maristes es va mostrar superior a un Balàfia amb massa lesionades.

Una bona defensa en la darrera
posesió del Roser va donar la
victòria al Sedis en un emocionant partit. Les locals no van
aconseguir marxar mai al marcador, després d’un mal primer
parcial a favor de les visitants.

Les lesions van impedir que el
Balàfia plantés cara a un Maristes que va poder tancar marcador abans d’acabar el partit.
Des de l’inici, les col·legials van
agafar còmodes diferències al
marcador i al descans dominaven 43-17. A la segona meitat
va seguir la tònica dominadora
de les locals, que entraven als
darrers minuts amb un 66-29,
tancant el marcador poc després per la cinquena victòria.

El Calaf es
confirma a dalt
Tremp
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Expósito, Alegret (16), M. Delgado (2),
Martín (5), Abella, Ribera (3), Sahún (2),
A. Delgado (2), Alonso (1), Caelles (2) i
Roldán (4).

Calaf

67

Vives, López, Caldararu (1), Argerich (4),
Esteban, Hasna (24), Martínez (15), Vilaseca (12), Gumà (7), Bobet (4) i Serrano.
INFANTIL PROMOCIÓ (4)
Àrbitre: Doblas.
Parcials: 6-23, 14-22, 4-13 i 13-9.

El Calaf es confirma com a líder
indiscutible de la categoria després de superar el Tremp per un
ampli marge. Les visitants van
dominar des dels primers minuts i al descans ja manaven
al marcador per 20-45.

