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Cadet Interterritorial
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L’Electricitat Segrià
CB Lleida, campió de
la Copa Federació
VĞŶĕ Ğů 'EIE' UŶŝŐŝƌŽŶĂ ĞŶ ůĂ ĮŶĂů

Bon paper de les lleidatanes
en la fase final catalana

El cadet interterritorial del
CB Lleida va completar una
fantăsƟca temporada en
endurͲse el ơtol de campiſ
en la Copa Federaciſ͘
Lleida
REDACCIÓ
El conũunt lleidatà va fer una gran
primera fase del campionat cadet
territorial en el qual va Įnalitǌar
enla tercera posició del seu grup͕
el que li va donar el pas a la Copa
&ederació͘
En la primera fase d͛aquesta͕
les lleidatanes van assolir tres
victžries consecuƟves i en la fase
Įnal͕ disputada a la localitat del
Daresme de Caďrils͕ va arrodonir
un curs magníĮc amď una treďallada victžria͘
En el parƟt de semiĮnals disputat diumenge al maơ͕ les de
l͛Electricitat Segrià CB >leida no
van tenir gaires proďlemes per
imposar-se al CB 'ranollers B ;6ϳͳ
ϰ3Ϳ͕ mentre que en la primera semiĮnal͕ ũugada aďans͕ el 'E/E'
hnigirona Blanc tamďĠ va assolir
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FOTO: @cblleida / Les joves jugadores de l’Ekke CB Lleida

El Campionat de Catalunya mini va celeďrar-se a Cassà de la
Selva͘ El Cervera Doďel Línea
va Įnalitǌar en la sisena posició
en vğncer un parƟt͕ i l͛EŬŬe CB
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el triomf amď comoditat davant
del Barça CBS Blau ;6ϳͳϰϮͿ͘ :a
per la tarda va disputar-se la Įnal
amď el ơtol en ũoc͘
La primera meitat va ser dominada per les lleidatanes i͕ malgrat
que les de 'irona responien gaireďĠ sempre͕ van marǆar al descans amď una renda de quatre

punts ;3ϱͳ3ϵͿ͘ En la segona meitat͕ les del 'E/E' hnigirona van
sorƟr a per totes i van capgirar el
marcador͕ situant-se amď un perillós ϳϮͳ6ϳ a manca d͛un minut
i mig͘ Llavors͕ perž͕ les de l͛Electricitat Segrià CB Lleida van fer un
parcial de 3 a 11 que els van donar la victžria͘

1ª Catalana

El Sedis Efausa perd una
gran ocasió per salvar-se
i s’ho juga al tercer partit
El Sedis Efausa͕ que està ũugant
el play oī de permanğncia en la
Wrimera Catalana͕ va perdre una
gran oportunitat de sentenciar l͛eliminatžria davant l͛/WS/ en
caure derrotat a casa ;3ϳ-ϰϬͿ en
el segon parƟt͘ Les urgellenques
Śavien guanyat el primer duel a
la pista de les ďarcelonines amď
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El Torrefarrera tanca una
temporada mágica com
a campió de Catalunya
El cadet femení del CB Torrefarrera va completar el passat cap de
setmana a la localitat gironina de
Cassà de la Selva una temporada
Ƌue serà diİcil d͛oďlidar͕ ũa Ƌue
l͛Śa completat amď Ϯϰ victžries i
cap derrota͕ assolint una Įta gaireďĠ increŢďle i Ƌue mostra clarament el nivell assolit per les ũoves
ũugadores͘
>es lleidatanes Śan anat passant fases des del començament
del curs i desprĠs de les setǌe victžries de la primera fase͕ les Ƌuatre de la segona fase i les dues
corresponents a la Įnal a Ƌuatre
territorial͕ de la Ƌual es van proclamar campiones͕ es van presentar a Cassà de la Selva amď la

intenció de proclamar-se campiones de Catalunya de la categoria
cadet Wromoció͘
>a Įnal a Ƌuatre catalana va
començar amď la primera semiĮnal͕ en Ƌuğ s͛enfrontaven el 'rifeu >lançà i el :oventut >es Corts͕
amď victžria per les primeres ;ϳϬͳ
63Ϳ͘ En la segona͕ l͛eƋuip lleidatà
va desfer-se amď certa comoditat
a l͛E Claret ;ϳϳͳϱϰͿ͘
El parƟt decisiu͕ tal com s͛esperava͕ va ser molt igualat i intens͕ i les diferğncies a favor d͛un
o altre equip eren sempre mínimes a causa de les ďones defenses͘ &inalment͕ perž͕ les de Torrefarrera van tenir mĠs encert i van
endur-se el triomf ;6ϭͳϱϵͿ͘

Lleida va ser vuitğ en un torneig
sense victžries perž oferint un
ďon nivell͘ En preinfanƟl͕ l͛Kpen
Lleidamžďil CB Lleida va acaďar
en la setena posició͘

FOTO: RT Lleida FCBQ / Les de Torrefarrera han acabat la temporada invictes

comoditat i semďlava que podrien resoldre a casa͕ perž les del
Sedis no van gaudir de l͛encert
necessari i el duel͕ molt defensiu i amď massa imprecisions i
errades͕ va caure del costat de
les visitants͘ El dissaďte ;1ϵ͘1ϱͿ
es ũuga el tercer i deĮniƟu parƟt
a la pista de l͛/WS/͘

