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El Sedis Caditours
remunta al Balàfia
en el duel de tornada
El CN Tàrrega pateix per passar

Els favorits s’enduen
l’eliminatòria amb facilitat

Els ƉarƟts de tornada de
l’eliminatòria prèvia en
la categoria infanƟl van
classiĮcar els vuit millors
equips per la següent fase.
Lleida
REDACCIÓ
L’eliminatòria més emocionant va
ser la que enfrontava al BalàĮa i
al Sedis Caditours, ja que les del
barri de Lleida havien guanyat en
el duel d’anada (55-53). En la tornada, però, van viatjar amb només set jugadores i les de l’Alt Urgell van aproĮtar-ho per guanyar
el parƟt amb autoritat i capgirar
l’enfrontament (59-32).
CB BalàĮa AVV: Banyeres (3), Ribes (2), Ribó (11), Aril (2), Gómez
(10), A. Lucas (4), L. Lucas, Aguilar
(6), Gondara, Solans (2) i Miguelsanz (15).
Sedis Caditours: Bah (10), LupiĄŹez, SĄnchez (18), Espín, Bueno
(1), Monsó (1) i Pareja (2).
Parcials: 12-9; 22-11; 35-19; 5932.
En la resta de les eliminatòries
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FOTO: @cblleida / Els dos equips mini del CB Lleida

En la categoria mini femení van
disputar-se els duels de tornada de l’eliminatòria prèvia de la
Įnal a quatre i tots els favorits
van passar a la següent fase del
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FOTO: CB BalàĮa AVV / L’emociſ es va mantenir Įns als darrers minuts

es van acomplir els pronòsƟcs. El
Calaf ho va cerƟĮcar amb un nou
triomf davant el Morabanc Andorra (6ϯͳ1Ϯ); el CB Mollerussa no
va tenir problemes davant del CB
Torrefarrera (ϴ0ͳϯ0); el CB Tremp
va vèncer el PeŹa &ragaƟna (69ͳ
36); el Dolceta CB Balaguer, encara que amb més diĮcultats que en

l’anada, va guanyar el BAC Agramunt (ϰϳͳ39); el Cervera Mobel
Línea Verd va imposar-se al Maristes Montserrat (56ͳϰϳ); el CN
Tàrrega va passar malgrat la derrota davant el CENG Mudances
Sur (53ͳ5ϳ) i el CENG Watershop
va endur-se el triangular davant
del Vallfogona i el CB Bellpuig.

campionat: Unicars Ponent CB
Lleida, el CN Tàrrega Blau, el CN
Tàrrega Blanc, el CB Balaguer, el
Sedis Cloustek i el CENG Fisart
Vermell.

Sènior

El CB Lleida lidera amb
solidesa i el Sedis perd
malgrat el seu bon partit
L’Aquagan CB Lleida està molt a
prop d’assegurar-se la primera
posició del grup 1 de la Primera
Catalana després d’una nova victòria, aquesta vegada a la pista
del Prat (53-83). El Sedis Efausa,
per la seva banda, va fer un gran
parƟt davant el Molins, el segon
classiĮcat, però no va poder evi-

tar la derrota (60-63). El Cervera
Mobel Línea també va caure a la
pista de Cornellà (55-41).
En la Segona Catalana, el CB
Balaguer és líder després de
vèncer el derbi davant el Torrefarrera (ϰ1ͳ5Ϯ), el Calaf va caure
a Olesa (ϰ9ͳ33) i el CB Lleida va
guanyar el SESE B (63ͳϳϮ).

Sènior

Vallfogona i CB Lleida
lluiten pel liderar el grup 2
i el Tàrrega comanda el 3
El CN Tàrrega va assolir la seva
ƋƵarƚa viĐƚžria ĐoŶseĐƵƟva eŶ el
grup 2 de la segona fase del campionat sènior territorial en la seva visita al Torà (41-57). Després
d’un primer període més o menys
igualat, les visitants van mostrar
la seva superioritat.
CB Torà: Alsina (3), C. Woodgate (8), Perera (8), Pubill (2), Ruiz
(16), B. Prats, Creus (1), J. Prats
(3) i M. Woodgate.
CN Tàrrega: Cortadellas (4), López
(2), Rebolleda (8), Tryndyak (3),
Moras (9), Obach (11), Guardia
(9), Cruz (11) i Bonet.
Parcials: 8-11; 20-31; 28-45; 4157.
En el grup 3, es manté el pols

al capdavant entre el CB Lleida C i
el CEP Vallfogona, dos equips que
s’enfrontaran aquesta setmana
en la recerca del lideratge en solitari. Les de Lleida van imposar-se
a la pista del CB Mollerussa (ϱϬͳ
59) i les de Vallfogona van vèncer
el Calaf en un duel resolt a la segona meitat.
Rúbies Abat CEP Vallfogona: Piqué (20), Mateos (5), Marơnez,
Marơ (4), RƷbies (2), Llobera (5),
Tella (2), Agelet (7), Boixadera
(10), Blanch (14) i Babot.
K’Diví CB Calaf: Mesa (4), Sarret
(10), Prat (9), MarƟns (3), BertrĄn
(2), El Asnaoui (16) i Planell (16).
Parcials: 19-14; 32-36; 48-45; 6960.

FOTO: CEP Vallfogona / El Vallfogona i el CB Lleida juguen aquest diumenge (16.00 hores)

