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Un triomf per somiar

Calderón no
anirà a Golden
State per la
lesió de Durant

El Cadí guanya a la pista del Zamarat i és setè, a una victòria del ‘play-off’ ||
Bahí, amb 16 punts, i Vilaró, amb 15, màximes anotadores de l’equip
ZAMARAT

CADÍ LA SEU

64

72

Lyra (19)
Delgado (5)
Gastaminza (8)
Uchendu
Martín
Montalvo
Bartonova (6)
Richards (2)
Pocek (13)
Breedlove (11)

LLIGA FEMENINA

Resultats

Vilaró (15)
Arrojo (4)
Montoliu
Lo (4)
Meiya (9)
Pérez (11)
Bahí (16)
Escuert
Brunckhorst (6)
Schimmel (7)

P. Avenida - C. Promete
Gernika - Girona
Cref - Bembibre
Zamarat - CADÍ LA SEU
Gran Canària - Gipuzkoa
Araski - Mann-Filter
Al-Qázeres - Uni Ferrol

75-53
61-50
68-60
64-72
66-53
75-70
71-74

Classificació general
EQUIP

Parcials: 15-18. 11-16. 17-13. 21-25.
Àrbitres: Pazos i Lema.
Incidències: Partit corresponent a la jornada 21
de la Lliga Femenina, disputat al pavelló Ángel
Nieto de Zamora.

REDACCIÓ

❘ ZAMORA ❘ El Cadí la Seu va firmar
ahir una excel·lent victòria a la
pista del Zamarat (64-72), amb
la qual cosa afrontarà el tram
final de la Lliga amb opcions
de classificar-se per a la disputa
del play-off al títol que disputen els sis primers. L’equip que
entrena Joan Carles Pié és setè
en la classificació, a tan sols una
victòria de la sisena posició.
No va ser un partit fàcil per
a les urgellenques, que van haver d’afrontar moments complicats. El primer ja va ser en
l’últim quart, quan l’equip local es va situar 15-10. Però les
lleidatanes van reaccionar per
anotar-se el parcial per 15-18.
En el segon quart van sortir
amb força i van arribar a tenir
12 punts de renda (17-29 a 3.55

PJ PG PP PF

1 P. Avenida
2 Girona
3 Gernika
4 Araski
5 C. Promete
6 Uni Ferrol
7 CADÍ LA SEU
8 Bembibre
9 Al-Qázeres
10 Gipuzkoa
11 Mann-Filter
12 Zamarat
13 Cref
14 Gran Canària

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

20
18
14
12
11
11
10
9
9
9
9
6
5
4

1
3
7
9
10
10
11
12
12
12
12
15
16
17

1535
1617
1355
1346
1453
1438
1327
1371
1420
1371
1373
1326
1277
1283

PC

1197
1348
1201
1387
1408
1505
1325
1393
1456
1407
1414
1441
1509
1501

Pròxima jornada

Vilaró, que va anotar 15 punts, davant d’una jugadora del Zamarat.

del descans). Va reduir distància
el Zamarat, però un triple de
Vilaró a falta de 24 segons va
deixar un 26-34 al descans. En
el tercer set, l’equip local va arribar a situar-se dos vegades al

davant (38-38 i 41-40), però un
triple de Tània Pérez i dos cistelles de Vilaró i Brunckhorst van
mantenir l’equip a la superfície
(43-47, 30’). El Cadí encara va
haver d’aguantar la pressió final

Al-Qázeres - P. Avenida
Uni Ferrol - Araski
Mann-Filter - Gran Canària
Gipuzkoa - Zamarat
CADÍ LA SEU - Cref
Bembibre - Gernika
Girona - C. Promete

del Zamarat, que, tot i que ja no
es va tornar aposar al davant, sí
que es va situar a 3 (59-62) a falta de 3.22, fins que un triple de
Bahí i l’encert de Vilaró i Meiya
van sentenciar el xoc (64-72).

❘ OAKLAND ❘ El base extremeny
José Manuel Calderón, que
va començar la temporada
als Los Angeles Lakers, tenia
un acord verbal per firmar
amb els Golden State Warriors, però la lesió dimarts de
Kevin Durant va fer canviar
els plans de l’equip, que fitxarà Matt Barnes per suplir la
baixa de l’estrella dels Warriors. D’altra banda, Marc
Gasol va liderar la victòria
dels Grizzlies amb els Suns
(130-112), mentre que Juancho Hernangómez es va endur el duel espanyol amb els
Bulls (107-125) de Mirotic, i
Abrines va brillar en la victòria (109-106) d’Oklahoma
sobre Utah.

La Cursa dels Templers,
a prop dels 400 inscrits
❘ LLEIDA ❘ La Cursa dels Templers, prova puntuable per a
la Lliga Ponent que diumenge celebrarà la seua onzena
edició, s’atansa ja als 400
inscrits.

Baqueira Beret acull
l’Estatal de trineus
❘ VIELHA ❘ El pla de Beret acollirà aquest cap de setmana
el Campionat d’Espanya de
trineus amb gossos (múixing), que congregarà prop
de 200 participants.

BÀSQUET CAMPIONAT D’ESPANYA CADET

El finlandès Bottas,
rècord a Montmeló

Els futurs jugadors de
l’ACB competiran a Lleida
el pròxim mes de maig

❘ MONTMELÓ ❘ El finès i debutant
a Mercedes Valtteri Bottas va
registrar ahir el millor crono
en la tercera jornada d’entrenaments oficials de Fórmula
1 al Circuit de Barcelona-Catalunya amb 1:19.705, nou
rècord del traçat.

Negocien un partit de la Catalana Femenina

Nadal accedeix a segona
ronda a Acapulco

J.C. MONGE

❘ LLEIDA ❘ Els aficionats al bàsquet
podran disfrutar, del 21 al 27
de maig, de la presència a Lleida dels 32 millors equips cadets masculins de l’Estat. Això
suposa que “a molts d’aquests
jugadors els veurem a l’ACB
d’aquí a tres o quatre anys”,
segons va explicar ahir Ferran
Aril, president de la representació territorial de Lleida de la
Federació Catalana de Bàsquet
(FCB), durant la presentació del
Campionat d’Espanya Cadet.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i
el president de la FCB, Joan Fa,
van firmar el conveni pel qual la
Paeria cedirà per a la disputa del
torneig els pavellons municipals
Barris Nord, Pardinyes i Agnès

Gregori, als quals se sumarà el
del Sícoris Club.
Ros va destacar la importància del torneig en el seu aspecte
esportiu, però també l’impacte “social i econòmic”, ja que
la ciutat “tindrà pràcticament
assegurat el cent per cent de
l’ocupació hotelera”, atès que
el torneig portarà a la ciutat
uns 700 jugadors i tècnics que,
units als familiars que viatjaran

3.000 PERSONES

La presència dels 32
millors equips de l’Estat
portarà a Lleida 700
jugadors i 3.000 persones

Joan Fa, president de la FCB, al centre, ahir a la Paeria.

amb ells, suposarà la presència
d’unes 3.000 persones. “La ràtio
cost-benefici és clarament favorable, ja que la quantitat màxima que aportarà la Paeria és de
25.000 euros.”

Gran nivell del bàsquet català
Joan Fa, per la seua part, va
agrair el suport de la Paeria,
perquè “no és fàcil portar un
Campionat d’Espanya a Cata-

lunya en aquests moments, no
tots els ajuntaments el volen
acollir”, i va recordar el “gran
nivell” que té el bàsquet català,
que tindrà tres representants.
Aril, per la seua banda, no va
descartar nous tornejos en el
futur de categories majors, i va
assegurar que s’està treballant
perquè Lleida aculli un partit
de la selecció catalana femenina sènior com més aviat millor.

❘ ACAPULCO ❘ Rafa Nadal va
tornar ahir a les pistes un
mes després de l’últim partit amb bones sensacions i va
firmar amb autoritat el pas a
la segona ronda del torneig
d’Acapulco (Mèxic), al vèncer
l’alemany Mischa Zverev en
dos sets per 6-4 i 6-3.

El COI desqualifica una
medallista a Pequín’08
❘ LAUSANA ❘ La ucraïnesa Victòria Teréxuk, bronze en
pentatló modern en els Jocs
Olímpics de Pequín el 2008,
ha estat desqualificada pel
COI per haver donat positiu
per Turinabol, un esteroide
anabolitzant.

