
El conjunt del Pla d’Urgell va 

aconseguir la primera victòria 

de la temporada al grup 4 de la 

Segona Nacional en el derbi llei-

datà de la categoria (4-2), resul-

tat que deixa als dos equips a la 

zona de descens pel moment. El 

Mollerussa va arrencar l‘enfron-

tament amb força i va posar-se 

2-0 amb les victòries de Ricard 

Gómez i Iván Fernández. Els de 

les Borges Blanques, però, van re-

accionar amb els triomfs de Josep 

Francesch i Oriol Mir, empatant 

Ricard Gómez va vèncer Josep 

Francesch i Eric Calderó va fer el 

mateix davant Eduard Viladegut i 

Pel que fa a les lligues provin-

cials, a la lliga Trofeu Tallers A. 

Miquel Lliga Preferent, el Borges 

la seva ratxa de victòries conse-

davant el Pont de Suert ( ). El 

Mollerussa ORX, que va descan-

sar aquesta jornada, ha jugat 

mentre que el CPU Vilanovenc va 

-

porada en la seva visita a l’Impuls 

TT ( ).

Pel que fa a la Primera Divisió, 

es manté el frec a frec entre el 

Portell Finques Cos i el CTT Bor-

ges, que van sumar el seu cinquè 

triomf, els del Portell a la pista del 

El CTT Mollerussa Servisimó 
assoleix el primer triomf en el 
derbi davant el CTT Borges

Balaguer ( ) i els de les Garri-

gues davant l’Agramunt ( ) La 

tercera posició a la taula és pel 

Portell Tallers Sant Ramon, que va 

imposar-se en un duel força igua-

lat a Tremp ( ).

A la Segona provincial, va tren-

car-se la igualtat entre el Borges B 

i el Calaf. Els de les Borges es que-

den sols al lideratge després de 

-

munt ( ), mentre que els de Ca-

laf van caure en un duel ajustat a 

la pista de l’Alcarràs ( ). El ma-

teix Alcarràs i el Borges A només 

-

Finalment, el passat diumenge 

es va disputar al Centre de Tecni-

primer piramidal en la categoria 

de veterans, en què van jugar 23 

palistes dividits en quatre grups. 

Francesc Solans, Josep Perelló, 

Carles Pardina i Josep Pallàs van 

cada grup.

TENNIS TAULA  Lligues
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L’INEF venç el Manresa i 
torna al lideratge (22-3)

després de vèncer l’Alella (125-0)
-

cans del Sitges, el seu màxim rival 

en la lluita pel lideratge del grup 

A de la Divisió d’Honor Catalana, 

i la clara victòria sobre el Man-

per tornar a instal·lar-se al cap-

davant de la taula. L’inici va ser 

equilibrat, amb els manresans 

reaccionant al primer assaig llei-

datà, però el segon assaig local 

va deixar el marcador en 10-3 al 

descans. A la represa, els lleida-

tans van controlar en tot moment 

i van sentenciar amb dos assajos 

més.

CE INEF Lleida: Sobrino (Pérez), 

Buira, González, D. Andrés (Pe-

rea), Mir, Petanàs, Piñol (Repo-

Korkostegi, Ripoll (Peón), Feme-

nia, Ramon i Sánchez (Prodan)

Per la seva banda, l’equip fe-

mení va disputar la cinquena i úl-

van assolir una espectacular vic-

tòria en un duel en què van pas-

sar per sobre del seu rival ( ) 

i que es va jugar amb dotze juga-

dores per bàndol.

CE INEF Lleida: Noguera, Paz, Ca-

-

merón, Buil, Bonjoch, Vázquez, 

Novo, Delshorts, Varela, Mora i 

Castro.
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RUGBI  Divisió d’Honor Catalana

El passat diumenge 13 de no-

vembre va tenir lloc al Circuit de 

Les Pobles el Cros Intercomarcal 

Escolar de Cros Trofeu Diputació 

-

par 420 atletes de tot el territo-

ri lleidatà, que van gaudir d’una 

públic.

-

rents categories van ser Laura 

Rossel i Juan Luis Pérez en ve-

terà, Núria Esteve i Jordi Roset 

en sènior, Albert Badia i Mireia 

Llorente en juvenil, Albert Capell 

i Douaa Zaoui en cadet, Moha-

med Hammoumi i Júlia Díaz en 

aleví, Erika Sellart i Nil Solé en 

benjamí, Rabab Ouzemmou i 

Jan Tomàs en prebenjamí, Mau-

ra Cuberes i Esteve Cuberes en 

Pollets 5, Dàlia Duràn i Gerard 

-

llets 3.

Més de 400 atletes 
en el Cros de la 
Pobla de Segur
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ATLETISME  Consells Esportius
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