SEGRE
DISSABTE, 29 D’ABRIL DEL 2017

19

Bàsquet Femení

Roc Roi Lleida
Benedé (2), Vigatà (25), Perna (6), Guixà (6), Ríos
(2), Moya, Moya, Mestre (14) i Sabaté (6).

59

44

INFANTIL NIVELL A2
Àrbitre: De Toledo.
Parcials: 16-6, 14-15, 18-15 i 11-8.

Cornellà
Zaiño (2), Gala, Menédez (2), Barrera, Gómez (1),
Pastrana (4), López (2), Quiroga (16), Fàbrega (3),
Aransay (5) i Rosique (6).

El CB Lleida aconsegueix el seu
primer triomf davant del Cornellà

Sense opcions
a Sabadell
Escola del Carme

89

Vizcaíno, Andrés, Rovira, Masó, Vílchez,
Pey, Ortega, Valls, Ventura, Batiste i
Mariscal.

Calles Advocats

31

Barrull, Acosta, Rodríguez, Osset, Calles,
Rovira, Monné, Macià i Peinado.
JÚNIOR INTERTERRITORIAL (2)
Àrbitre: Domínguez i Hodak.
Parcials: 15-9, 24-2, 26-13 i 24-7.

GRAN DEFENSA DE LES LLEIDATANES PER BATRE LES BARCELONINES
Lleida. El CB Lleida va aconseguir la primera victòria de la
segona fase al superar el Cornellà amb un bon joc, especialment en la parcel·la defensiva. Malgrat els problemes físics i la càrrega de partits en
els tornejos de Setmana Santa,
les vermelles van manar des
del primer parcial (16-6). Les
barcelonines van reaccionar a
partir del segon quart, però les
lleidatanes van saber mantenir
les rendes i arribar al descans
amb un 30-21.
Millor en l’apartat ofensiu,
el CB Lleida va controlar el rival en el tercer període i va
entrar als darrers minuts amb
un còmode 48-36. El Cornellà
no va inquietar mai la defensa
vermella, la base perquè el CB
Lleida sumés la primera victòria
en aquesta decisiva fase de la
temporada.

El Balàfia s’imposa
a domicili
CN Tàrrega

21

J. Vall, Puig (2), Segura, Carabasa (6), Vall
(3), Segarra, Raurich, Llovet (3), Solsona
(7) i Torres.

Torrefarrera

68

Moreno (10), M. Capdevila, Gallardo, Lujano, Bosch (8), J. Capdevila (17), Calavia
(13), Pla, Maldonado (8) i Gonzáles (12).
CADET PROMOCIÓ (3)
Àrbitre: Martín.
Parcials: 0-12, 10-19, 5-20 i 6-17.

El Torrefarrera manté la condició d’invicte després d’imposar-se a la pista d’un Bellpuig
que segueix treballant per sumar el primer triomf. La bona
defensa de les visitants va ser
clau perquè el primer parcial

35

Serra (5), Armengol (9), Monastyrska (3),
Rion, Camats (15), Vila, Fitó (2), Antequera
(1) i Tarragó.

Balàfia

49

Trepat (7), Domènech (6), Sánchez (6), Serrano (12), Marco (5), Egea (3), Rodríguez
(4), Monjo (4) i Muñoz (2).
CADET PROMOCIÓ (7)
Àrbitre: Zhuo.
Parcials: 8-15, 10-11, 6-9 i 11-14.

CARLES MIRANDA

Guixà busca una companya a la qual traslladar la pilota davant d’una rival del Cornellà.

El Torrefarrera
continua invicte
Consum Bellpuig

Derrota contundent del CB
Lleida a la pista de l’Escola del
Carme, en un partit en el qual
les lleidatanes no es van trobar
còmodes en cap moment. Les
barcelonines van anar agafant
còmodes rendes al marcador.

acabés amb un 0-12. A partir del segon quart, el Bellpuig
va aconseguir reaccionar, tot i
que el Torrefarrera dominava
al marcador per arribar al descans amb un còmode 10-31.
El rebot i la bona circulació
de pilota van fer que el Torrefarrera continués augmentant les
diferències i entrés als minuts
decisius amb un 15-51. Les defenses es van imposar al joc
ofensiu als darrers minuts, on
tots dos equips van tenir problemes per anotar. Finalment,
el Torrefarrera es va imposar
per 21-68 i va sumar la tercera
victòria en aquesta fase.

El Balàfia es va imposar a la pista del CN Tàrrega després de
fer un gran primer quart, en el
qual va agafar 7 punt de diferència. Les locals no van poder
reaccionar, malgrat no abaixar
mai els braços.

Ajustat triomf
del Vallfogona
Oms Compost

59

Torreguitart, Oms, Ogbeide (4), Blanch
(22), Escolà (4), Ros (10), Alàs (2), Freixes
(9), Torreguitart i Casu.

Bellpuig

56

Aragoncillo, Boncompte (11), Vall (4),
Tachalait (4), Gabernet, N. Saladrigues
(2), Torres (16), Campos, Ribalta (2) i L.
Saladrigues.
INFANTIL PROMOCIÓ
Àrbitre: Vitoria.
Parcials: 14-17, 16-11, 15-17 i 14-11.

PILAR PLA

El Torrefarrera es va imposar a la pista del Bellpuig.

El Vallfogona aconseguia una
treballada victòria davant del
Bellpuig, en un partit emocionant que va entrar als darrers
minuts amb un 45-45. Finalment, les de la Noguera van
estar més encertades.

