SEGRE
DISSABTE, 20 DE MAIG DEL 2017
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Bàsquet Femení

68

CB Lleida
Barahona (6), Rodríguez (4), Balcells (4), Osset (3),
Calles (1), Prim (20), Rovira (4), Monné, Allué (8),
Macià (4), Peinado (5) i Gil (9).

38

JÚNIOR INTERTERRITORIAL
Parcials: 18-11, 9-11, 20-10 i 21-6.

CB Matadepera
Soler (2), Julian, Prat (7), Gómez, García (2), Najar
(3), Martínez, Barco, Martínez (2), Júlia (6) i Cos
(16).

El Balaguer
sentencia la lliga
CB Calaf A

31

Montaner (2), Mas (4), Fernández (6), Trullàs (8), Biosca (1), Mas, Rial (4), Biosca (6),
Codina (1), Busquet i Sagués.

CB Balaguer

39

Bondia, Ticó (7), Paniagua (9), Rosales
(6), Mouslmani (7), Sánchez, Andrés (3),
Martín (3) i Soteras (4).
SÈNIOR SEGONA CATALANA
Parcials: 10-10, 13-13, 4-9 i 4-7.

JOSÉ LUIS CALVO

El CB Lleida s’imposa a la segona meitat i segella una permanència que ha estat complicada tota la temporada.

El CB Lleida salva la categoria
DESPRÉS DE SUPERAR AMB COMODITAT EL MATADEPERA EN UN
PARTIT EN QUÈ LA CLAU VA SER LA SEGONA MEITAT DE LES LOCALS
Lleida. El Calles Advocats CB
Lleida va aconseguir una victòria vital per mantenir la categoria. Aquesta vegada es van
enfrontar amb el CB Matadepera Taronja, que es va impo-

sar a l’inici al conjunt local.
Les lleidatanes, conscients de
la importància d’aquest partit per seguir en la categoria,
van començar concentrades
i el partit els va venir de cara

amb un primer parcial per 18
a 11, però les visitants també
van saber ajustar distàncies
i al descans el marcador era
de 27 a 22. Va ser a la represa,
concretament al tercer parci-

al, quan les locals van tirar de
coratge i van imposar el seu
joc. D’aquesta manera, van
deixar sense opcions les rivals,
que van acabar perdent per un
notable 68-38.

Calaf. El líder Q2 Consultors
CB Balaguer va visitar la pista
del Ke Diví Nadal CB Calaf A on
va demostrar que és el millor
del grup. A la primera meitat,
les calafines van ser superiors
i es va reflectir en el marcador
malgrat els mèrits de les locals,
per això el resultat va quedar
en empat a 23. A la represa, les
locals van abaixar la intensitat
ofensiva i les errades a cistella
van ser determinants. En defensa van ser molt oportunes
però les de Balaguer van saber
desplegar el seu joc i a poc a
poc, aprofitant el desencert local, van ampliar la diferència.
El tercer quart va acabar per 4
a 9 i el darrer, per 4-7, en un
clar domini de les defenses
respectives de tots dos equips.
Amb aquest triomf, les de la
Noguera s’asseguren pràcticament el títol de campiones de
la categoria.

El Calaf lluitarà
pel títol
Ke Diví Nadal CB Calaf 48
Mas, Mesa, Sarret, Prat, Busquet, Sagues,
Martins, Bertran i El.

CN Tàrrega

El Vallfogona ja és
a la final a quatre
CEP Vallfogona

70

Caruceru, Herrera, Ogbeide, Campabadal,
Sorribes, Castellana, Torreguitart, Segués,
Fondevila i RIbera.

CB Lleida Vermell

65

Jiménez, Farré, Tamames, Barrau, Bru,
Rosell, Baiget, Esteban i Ribes.
MINI
Àrbitre: Caells.
Parcials: 11-4, 8-14, 6-7, 5-15, 8-6, 5-11,
12-6 i 15-2.

Vallfogona. El CEP Vallfogona va aconseguir colar-se a
la final a quatre de la categoria mini després de superar, no
sense dificultats, al CVb Lleida
vermell en un partit força igualat i que no es va decidir fins al
tram final amb un doble parcial
de 12-6 i 15-2 que va permetre
guanyar les jugadores locals
després d’anar a remolc.

39

Piedrabuena, Romero, Cortadellas, Guàrdia, Concabella, Bonet, Tryndyak i Moras.
TERCERA CATALANA
Àrbitre: Panadero.
Parcials: 14-6, 8-16, 9-6 i 17-11.

El Vallfogona va anar de menys a més.

Cervera. El Calaf es va imposar davant del Tàrrega per 48 a
39 en un partit en què la clau va
ser la constància i l’actitud de
les locals. No obstant, les targarines també van jugar concentrades, sobretot, al segon parcial, que van guanyar per 8-16 i al
descans empataven a 22. A la
represa les locals van assegurar la seua presència a la final
a quatre de la categoria.

