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El cadet A interterritorial
del CB Lleida venç el
Lima Horta (57-54)
El cadet B cau davant el Barça CBS

El CN Tàrrega perd el segon
partit davant el CENG Sur

Els dos cadets
interterritorials del CB
Lleida van tenir diversa
sort en la darrera jornada
disputada.
Lleida
REDACCIÓ
L’Electricitat Segrià CB Lleida va
assolir una victžria de presƟgi
davant el Lima ,orta, que Įns
llavors havia encaixat només dues derrotes. Les lleidatanes només van guanyar un parcial, però
quan ho van fer en el segon, van
passar per sobre del seu rival,
agafant una renda que van saber
conservar.
Electricitat Sergià CB Lleida: Castelló, Balcells, Tarragó, Vigatà,
Perna, Prim, Allué, Mestre, Boixadera, Herrera i Gil.
Lima Horta Bàsquet: Cerdà, Sanǌ,
Tàrrega, Codina, Miño, Oliva,
Huertas, Brunat, Tardio, Brun, Zubio i NƷñeǌ.
Parcials: 10-16͖ 29-21͖ 45-3ϴ͖ 5754.
El Lleida.net CB Lleida, que ju-
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El CN Tàrrega, líder encara del
grup 5 de la infanƟl territorial, va
perdre davant el CENG Mudances Sur (49-43) i ara només té un
triomf sobre el Cervera Mobel
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ga al grup 2 de la mateixa categoria, segueix a la ǌona baixa després de la seva derrota a la pista
del Barça CBS Blau (ϱϭͳϯϬ) en un
duel en què no van tenir gaire encert.
Pel que fa a la categoria jƷnior
interterritorial, els dos equips
lleidatans van paƟr una derrota.

El Calles Advocats CB Lleida va
perdre en la seva visita a l’Igualada (ϵϭͳϯϰ), mentre que el Sedis
Fustes Grau va caure a casa davant el Gramenet (ϯϱͳϱϲ). En la
jƷnior Preferent, el Lleida.net CB
Lleida va perdre amb el Segle XXI
(ϲϳͳϱϴ) i el Cervera Mobel Línea
va guanyar a Cerdanyola (ϰϭͳϰϲ).

Línea Verd. En el grup 4, el Calaf, que va ajornar el seu parƟt,
conƟnua liderant amb autoritat i
al grup 6, el Vallfogona mana en
vèncer a Torrefarrera (31-66).

Júnior

El Balaguer júnior suma
el seu quart triomf seguit
davant el Bellpuig (73-20)
Les jƷniors del conjunt de la
Noguera no van tenir cap diĮcultat per sumar un nou triomf
i consolidar-se en el lideratge
del grup 2 d’aquesta segona fase del campionat territorial. Les
de Balaguer van imposar-se amb
contundència al Fitó CB Bellpuig
(73-20) en un duel decidit molt

aviat. El Binéfar-Andorra es va
suspendre. Al grup 3, format només per tres equips també es va
disputar un sol parƟt, en el qual,
el CB Mollerussa va mantenir
la seva imbaƟbilitat després de
tres parƟt en vèncer a la pista
d’un lluitador BAC Agramunt
(45-50).

Sènior

Vallfogona, CB Lleida C,
Tàrrega i Torrefarrera
comencen amb victòria
El passat cap de setmana va començar la segona fase en el campionat sènior territorial femení
amď els vƵit eƋƵips parƟcipants
dividits en dos grups. En el grup
2, el CEP Vallfogona, que va acabar líder a la primera fase, va haver de paƟr Įns al darrer instant
per superar a domicili el Calaf
(56-57). En aquest grup 2, el CB
Lleida C va vèncer el CB Mollerussa (70-41).
Ke Diví!-Nadal-CB Calaf: El Asnaoui (16), Mesa (3), Sarret (9),
Prat (5), Busquets (10), MarƟns
(4) i Bertrán (9).
Rúbies Abat CEP Vallfogona: PiquĠ (19), Mateos (2), Marơneǌ
(3), Marơ (ϴ), ZƷbies, Llobera, Ze-

al (1), Tella (6), Agelet (3), Boixadera, Blanch (13) i Babot (2).
Parcials: 11-14͖ 27-2ϴ͖ 34-31͖ 5657.
Al grup 3, el CN Tàrrega va imposar-se amb força claredat al CB
Torà (ϱϴͳϮϰ) i el Torrefarrera va
guanyar el Bell-lloc (ϱϮͳϯϴ).
CN Tàrrega: Piedrabuena (16),
Zomero (6), Cortadellas (ϴ),
'uardia (2), Moras (4), Lſpeǌ (2),
Bonet (12), Concabella (ϴ) i Tryndyak.
CB Torà: Alsina (3), Zossellſ (2),
Woodgate (1), Perera (3), J. Prats,
B. Prats, Creus (3), Pubill (9) i Zuiǌ
(3).
Parcials: 16-1͖ 25-6͖ 3ϴ-16͖ 5ϴ24.
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