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SEGRE
DISSABTE, 27 DE MAIG DEL 2017

Bàsquet Femení

63

CB Lleida C
Díez (5), Berdegué (10), Galiano, Flauria (7), Bonillo (3), Guasch,
Aresté, Farreras, Ortiz (8), Puig (10), Querol (7) i García (8).

48

FINAL SÈNIOR
Àrbitre: Ruíz.
Parcials:13-8, 13-13, 26-13 i 11-14.

CB Mollerussa
Vendrell (2), Soro (8), Ribalta (4), Gil, Balp (21), Sandiumenge (6),
Farré (3), Guasch (2) i Cots.

El Lleida es corona com el millor sènior
S’IMPOSA A LA FINAL A UN BON MOLLERUSSA I AMB UN TERCER PARCIAL CLAU: 26-13
Lleida. El CB Lleida va fer un
gran partit a la final sènior davant el Mollerussa i va acabar
imposant-se en un matx amb
alternances però que sempre va estar dominat pel futur campió. Les del Segrià van
sortir molt concentrades i van
obrir forat amb un parcial de
7-0 però les del Pla d’Urgell es
van despertar i a poc a poc van
començar a retallar distàncies
fins a arribar al final del primer
parcial amb un 13 a 8. Al segon quart, el matx va canviar
i es va veure un joc molt disputat entre dos conjunts que
protagonitzaven un partit molt
vistós per a l’afició. Així, es va
acabar el període amb l’empat
a 13 que deixava avantatge a
les de Cappont per 26-21.
A la tornada dels vestidors,
les del CB Lleida van sortir molt
mentalitzades per tal que no

se’ls escapés la final. Així, les
del Pla d’Urgell no van tenir
recursos per evitar un parcial
de 26-13 que amb un global
de 52-34 i amb un darrer quart
per endavant deixava les coses
més que enllestides. Amb tot, el
Mollerussa no es va rendir i va
salvar l’orgull amb una victòria
parcial d’11-14 que va deixar
les coses en el 63-48 definitiu.
Curiosament, la visitant Balp,
amb 21 punts, va ser la màxima anotadora del partit per sobre de les més encertades de
les locals Berdegué i Puig, que
es van quedar amb 10 punts.
FINAL A 4 SÈNIOR
Semifinals

Final

CB Lleida
Calaf

54
47

CB Lleida

63

Vallfogona
Mollerussa

44
72

Mollerussa

48

MAGDALENA ALTISENT

L’equip del CB Lleida va estar sempre per davant del marcador i va poder celebrar el títol.

Un Balaguer
impecable
ACABA LA TEMPORADA AMB
L’ASCENS I PENSA EN LA FINAL A 4
CB Balaguer

82

32

Bàsquet Pratenc

Bondia (8), Sánchez (3), Ticó (4), Salud, Andrés (7), Goñi (6), Piguillem, Sánchez (5), Castro (12), TortajaPaniagua (6), Feliu (11), Martín (9), Soteras (4), Ro- da, Guijarro (3), Berenguer (2), López, García, Torres,
Rodríguez (4) i Blanco.
sales (20), Mouslmani (10) i Maria.

SEGONA CATALANA
Àrbitre: Panadero. Parcials: 17-8, 20-10, 23-6 i 22-8.

Balaguer. El sènior femení del
Q2 Consultors CB Balaguer va
aconseguir una nova i darrera victòria a la Segona Catalana davant el Bàsquet Pratenc
A (82-32), que els donava el títol de campiones i l’ascens a

la Primera Catalana. L’equip balaguerí va dominar en tot moment el partit i només sortir a
la pista ja va oferir bones sensacions a la seva afició. Així es
va reflectir al marcador amb
un primer parcial que va gua-

CBB

Les jugadores del Balaguer van celebrar l’ascens a la pista.

nyar per 17 - 8. Al segon quart,
la dinàmica va seguir el mateix
guió, amb unes visitants que no
aconseguien aixecar els braços
i que s’anaven donant per vençudes davant la superioritat de
les locals. Al descans, el marcador ja era prou diferenciat amb
un 37-18 per les de la Noguera.
A la tornada dels vestidors,
les del Pratenc, amb falta de
confiança, es van tornar a veure superades per les de Balaguer amb una gran defensa
que permetia els contraatacs
ràpids, cistelles fàcils i anar ampliant la diferència fins al marcador final .
Amb aquesta victòria, el Balaguer va sumar el vintè triomf
consecutiu a la Lliga demostrant perquè ha estat el millor
en el seu grup. Ara la cirereta
del pastís serà el assolir la victòria a la final a 4 d’aquest cap
de setmana.

