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2ª Catalana

Balaguer, campió de Segona
Les de la Noguera assoleixen un treballat triomf
El Q2 Consultors CB
Balaguer va afegir a l’ascens
a la Primera Catalana, el
Campionat de Catalunya de
Segona, celebrat a Vic, on
les de la Noguera van haver
de paƟr forĕa per guanyar͘
Lleida
REDACCIÓ
El conjunt de la capital de la NoŐueƌa eƐ ǀa conĮƌŵaƌ coŵ el ŵillor equip de la Segona Catalana
en ǀğncer la Įnal a quatre a sic
en un torneig ŵolt igualat i en
què les lleidatanes van guanyar
els dos parƟts per un punt͘
En la priŵera seŵiĮnal͕ les de
la Noguera van enfrontar-se al
C Sant :ust͘ >a priŵera ŵeitat
va acaďar aŵď quatre punts pel
alaguer i en la segona seŵďlava
que tot anava ŵillor͕ perž després del ϰϭͳϱϬ a favor͕ les del alaguer van estar a punt de deixar
escapar el trioŵf ;ϱϬͳϱϭͿ͘
CB Sant Just: &ernĄndeǌ͕ &esta
Zuďio͕ sives͕ salle͕ Zaŵşreǌ͕ dri-

ďaldos͕ Daciă i ,errero͘
Q2 Consultors CB Balaguer: Bondia͕ SĄncŚeǌ͕ dicſ͕ Salud͕ ndrés͕
Waniagua͕ &eliu͕ Darơn͕ Soteras͕
Zosales͕ Douslŵani i Borrăs͕ >lurďa͕ 'arcşa͕ Dateu͘
Parcials: Ϯϯ-Ϯϳ͖ ϱϬ-ϱϭ͘
En la Įnal͕ el Balaguer va enfrontar-se a l͛Ksona͘ El duel va
ser ŵolt seŵďlant͖ després d͛uns
ŵinuts d͛igualtat͕ el Balaguer va
agafar una renda que seŵďlava
decisiva͕ perž en el darrer quart
van Śaver de paƟr per conservar-la͕ ja que noŵés van anotar
tres punts͘ Dalgrat aixž͕ el ơtol
va viatjar cap a la Noguera͘
Femení Osona: Wortet͕ 'racia͕
Diguel͕ Soler͕ Walau͕ Zossellſ͕ lďa͕ DuŹoǌ͕ Codina͕ Cussſ͕ Sanjosé͕ Zoŵeu͕ &arrés͕ 'uascŚ͕ Zovira
i onadeu͘
Q2 Consultors CB Balaguer: Bondia͕ SĄncŚeǌ͕ dicſ͕ ndrés͕ Waniagua͕ &eliu͕ Darơn͕ Soteras͕ Zosales i Douslŵani͕ >lurďa͕ Dateu i
'arcşa͘
Parcials: Ϯϳ-ϯϯ͖ ϱϮ-ϱϯ͘
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Intens cap de
setmana amb
fases finals
pels equips
lleidatans

L’Ekke CB Lleida venç La
Salle Tarragona i jugarà el
Campionat de Catalunya

El CB Lleida C cau en les
semifinals de la fase final
davant d’un encertat Valls

FOTO: @cblleida / Les peƟtes del CB Lleida celebrant la classiĮcaciſ

FOTO: @xalet8 / Les lleidatanes després de guanyar el Territorial

>es ŵés peƟtes del CB >leida
van aconseguir la seva classiĮcaciſ pel Caŵpionat de catalunya
després de passar dues eliŵinatžries prèvies͕ la priŵera davant
el CB Dollerussa ;ϲϴ-ϯϳͿ i la segona davant el >a Salle darragona ;ϱϰ-ϲϲͿ en un parƟt disputat
a Dontďlanc͘ ixş doncs͕ les llei-

esprés de proclaŵar-se caŵpiſ territorial͕ el CB >leida C no
va tenir opcions en la Įnal a quatre del Caŵpionat de Catalunya
de la dercera categoria͕ ja que
van caure derrotades aŵď forĕa
claredat davant un salls ŵolt resoluƟu ;ϰϯ-ϳϭͿ͘
CB Lleida C: :͘ Berdegué͕ 'ali-

quest proper cap de setŵana͕
ŵolts equips lleidatans feŵenins disputen les Įnals a quatre de les seves categories͘ En
preinfanƟl͕ l͛Kpel >leidaŵoďil
CB >leida es desplaĕară a &igueres per disputar els quarts de
Įnal el dissaďte ;ϭϮ͘ϬϬ ŚoresͿ
davant el Danlleu͘ En infanƟl͕
el caŵpiſ territorial CB Calaf jugară la Įnal a quatre coŵ a aŵĮtriſ͘ El diuŵenge ;ϭϬ͘ϭϱ ŚoresͿ jugară la seŵiĮnal davant
del sendrell͘ En cadet͕ el CB
dorrefarrera͕ gran doŵinador
a nivell lleidată͕ jugară la fase
Įnal a Cassă de la Selva͘ El diuŵenge ;ϭϮ͘ϬϬ ŚoresͿ s͛enfronta
al &usteries Dalvar de Cunit en
les seŵiĮnals͘ &inalŵent͕ en
cadet interterritorial͕ l͛Electricitat Segriă CB >leida juga la fase
Įnal de la Copa &ederaciſ͘ >a
seŵiĮnal seră diuŵenge ;ϭϭ͘ϯϬ
ŚoresͿ davant del 'ranollers͘

FOTO: @femeniosona / Les jugadores del CB Balaguer després d’assolir la seva victòria
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datanes s͛Śan guanyat el dret de
jugar aquesta fase Įnal͕ en la que
Śi Śaură vuit equips i que se celeďrară a Cassă de la Selva͘ >es
del CB >leida deďuten el dissaďte
a les ϭϬ͘ϬϬ Śores davant del Sant
driă i si assoleixen la victžria jugarien en la jornada vesperƟna
les seŵiĮnals͘
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ano͕ Bonillo͕ 'uascŚ͕ Barcelſ͕
Sanfeliu͕ &arreras͕ KrƟǌ͕ Wuig͕
Yuerol i 'arcşa͕ Doya i S͘ Berdegué͘
CB Valls: uran͕ Dolinos͕ Zivas͕
Carrasco͕ &igueras͕ 'ené͕ Carrillo͕ &lecŚa͕ SĄncŚeǌ͕ guilar͕
Solé͕ &iguerola͕ :iŵéneǌ i 'arcşa͘
Parcials: Ϯϭ-ϰϬ͖ ϰϯ-ϳϭ͘

