L’INFANTIL MASCULÍ VA LLANÇAT
Infantil Femení
H Ribes 1
CE Tortosa

23 (11)
13 (9)

Les tortosines van encaixar un primer parcial en contra de 3 a 1, però es van ficar molt bé en el
partit i van anar reduint distàncies, ficant a les líders contra les cordes.
La segona part les noies del Ribes van jugar amb molta més intensitat i, degut a varies lesions
sofertes, les ebrenques no van poder fer-los-hi front.

Infantil Masculí
CH Cambrils
CE Tortosa

9 (1)
25 (9)

L’infantil masculí suma una nova victòria en el desplaçament a Cambrils.
L’equip es va trobar, per primera vegada en aquesta categoria, un rival mixt. Aquest fet sembla
que d'entrada els va sorprendre. Superada la sorpresa inicial i ben col·locats en defensa, els
cambrilencs tenien dificultats per a desenvolupar el seu joc, però els tortosins no estaven del tot
encertats en atac, amb diversos llançaments errats. Amb tot, es va arribar al minut 10 amb el
resultat d'1-7 i al final de la primera part amb l'1-9 al marcador.
El temps de descans va ser ben aprofitat per les entrenadores, que amb instruccions clares i
concises van millorar amb escreix el joc de l'equip en la segona part. Van reforçar la defensa i
van ser letals en atac. Es van veure molt bones passades i magnífics gols, sobretot des de les
posicions laterals. Setmana rere setmana observem l'evolució d'aquests nois, generosos amb
la passada quan intueixen que un company està més ben situat de cara a porteria. També van
mostrat una vegada més la seva millor arma, el contraatac, i aquí es fa palesa la qualitat
individual dels jugadors. Els porters, una vegada més, van estar encertats sota els pals. Al
minut 15 el resultat era de 4-19 i amb el xiulet de fi de partit el marcador ens mostrava el
definitiu 9-25.

Cadet Masculí
CE Tortosa
H Palautordera - Salicrú

29 (13)
33 (16)

Bon partit dels tortosins tot i que van presentar una plantilla plena de baixes per lesió i que
l'equip contrari és el segon classificat.
El Palautordera per la seva part es va presentar amb una plantilla molt curta. Els visitants
sempre van anar per davant en el marcador però ho van haver de lluitar molt.
.

Juvenil Masculí
CH Vilanova i la Geltrú 23
CE Tortosa
33

Sènior Masculí
CH Cerdanyola “Verd” 28 (18)
CE Tortosa
21 (8)
L'equip sènior masculí es desplaçava el passat dissabte a la pista del Cerdanyola. Des de bon
principi ja sabien que els locals no els posarien les coses fàcils, tant per nivell de joc com per
l’afició.
La primera part va estar poc igualada amb el tortosins perduts i els locals intentant obrir
distàncies. D’aquesta manera, al final del primer temps, el marcador reflectia un 18 – 8 que
deixava al sènior clarament avall.
Un inici molt més igualat entre els dos equips feia preveure que costaria aixecar el marcador
encontra per als ebrencs. L'equip local va aprofitar molt bé les diferents errades de llançament
en atac dels ebrencs per tal d’intentar eixamplar més la distància, a més a més, disposaven de
gent molt ràpida i amb un gran 2 contra 2 amb el pivot que provocava un gran desequilibri. Els
tortosins però, van reaccionar, i tot i que de poc va servir, van aprofitar algunes pèrdues de
pilota dels locals en atac durant els últims instants de joc per, a través de contraatacs, reduir la
distància al marcador a falta de poc de acabar el partit. Finalment el partit va acabar amb un
resultat de 28 – 21 que va deixar més bon sabor de boca.
La setmana vinent rebran a casa al C H Llavaneres, on intentaran aconseguir una nova victòria.

