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El Calles Advocats CB
Lleida venç el Joventut
i somia amb la salvació
El Sedis Fustes Grau cau a casa

Sedis Esquitx i CB Binéfar
sumen el seu quart triomf

Els dos equips lleidatans de
la júnior interterritorial van
tenir sort diversa en aquesta
jornada.
Lleida
REDACCIÓ
El Calles Advocats CB Lleida va assolir una important victòria en la
seva lluita per la permanència a
la pista del Joventut de Badalona
(43-67), un dels seus rivals directes. La superioritat lleidatana va
quedar palesa des del començament.
Joventut de Badalona: Badelas,
Darơneǌ, GriŹó, Pardo, ^aliso,
DuŹoǌ, Reyes, Lobato i Aguilar.
Calles Advocats CB Lleida: Barahona, Barrull, Osset, Rovira, Monné, O. Palau, Peinado i M. Palau.
Parcials: 9-10; 19-29; 31-44; 4367.
Per la seva banda, el Sedis
Fustes Grau es manté a la ǌona
tranquilͼla de la classiĮcació malgrat la seva derrota a casa davant
l’Igualada (ϰϳͳϱϲ).
En la categoria júnior Prefe-
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La jornada en la cadet territorial
va disputar-se en tres grups. En
el grup 4 mana el Sedis Esquitx
en vèncer el CB serós (67-22).
En el grup 6, el icoma Alme-
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rent, el Lleida.net CB Lleida va
resisƟr durant gairebé tota la primera meitat del seu parƟt davant
el lşder Sant Adrià, però a la represa es va veure superat.
Lleida.net CB Lleida: Saludes,
Plensa, Rexach, Ferrer, Balcells,
Paris, Aresté, Barceló, Sanfeliu,
Allué, Tribó i Gil.

Sant Adrià: Roig, Amigó, aura,
Sanǌ, Marroco, Flores, Moreno,
Oquendo, Balagué, Gómeǌ, ArƟga i Madrid.
Parcials: 15-18; 37-49; 46-76; 5698.
El Cervera Mobel Lşnea, que
juga a la Preferent B, va perdre
davant el Vilassar de alt (ϰϳͳϱϭ).

nar-Binéfar també va sumar el
quart triomf de la segona fase a
la pista del Vallfogona (2-53), i al
grup 7, el Cervera Mobel Lşnea
va imposar-se al BalàĮa (38-54).

Infantil

Comencen les primeres
eliminatòries prèvies del
campionat territorial
El passat cap de setmana es
van disputar alguns dels parƟts
d’anada de l’eliminatòria prèvia
de la Įnal a quatre. El Calaf no va
tenir problemes per imposar-se
a la pista del Morabanc Andorra (10-61), mentre que els altres
dos van acabar amb marcador
més ajustats; el CN Tàrrega va

imposar-se al CENG Mudances
Sur (51-64) i el Cervera Mobel
Lşnea Verd a la pista del Maristes Montserrat 837-46). En el
triangular entre Vallfogona,
CENG Watershop i CB Bellpuig,
les d’Artesa van guanyar els dos
parƟts i resta el darrer entre
Bellpuig i Vallfogona.

Sènior

El Vallfogona es desfà del
CB Lleida amb un darrer
quart magnífic (69-48)
Els dos millors equips de la primera fase en el campionat sènior
territorial, van enfrontar-se en la
segona jornada de la segona fase en el grup Ϯ en un parƟt que
va ser molt igualat en la primera
meitat, però que les de Vallfogona van resoldre al seu favor gràcies a un espectacular darrer quart,
en què un parcial de 21-5 va sentenciar.
Rúbies Abat CEP Vallfogona:
Piqué (13), Pascual, Babot (2),
Dateos, Darơ (13), Darơneǌ,
Rúbies, Real (2), Llobera (2), Tella (4), Agelet (8), Boixadera (9) i
Blanch (16).
CB Lleida C: Galiano (2), Flaura
(9), Guasch (1), Aresté (4), Carre-

ras (4), Pritǌ (8), Yuerol (11), şeǌ
(6), ^anfeliu i Garcşa (3).
Parcials: 16-12; 30-30; 48-43; 6948.
En el grup 3, el CN Tàrrega va
assolir el segon triomf i és el lşder després de la seva victòria a
la pista del Bell-lloc (Ϯϳͳϰϭ) en un
parƟt marcat per les defenses.
CB Tribulë Bell-lloc: Felip, Pla (5),
Oliva (6), Alentà (4), Perelló (10),
Palau i Andrés (2).
CN Tàrrega: Piedrabuena (9), Romero (4), Concabella, Cruǌ (2),
Doras (2), Cortadellas, Lópeǌ (2),
Obach (2), Guardia (2), Rebolleda
(9), Bonet (4) i Tryndyal (3).
Parcials: 16-1; 25-6; 38-16; 5824.
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