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Resultats de la jornada
Liga DIA – Sènior A Femení

Les co-líders de la lliga no van donar opció a un
Cadí La Seu. La intensitat i duresa defensiva de
les locals i el poc encert de les nostres van ser
determinants. Som-hi equip!
Perfumerías Avenida 71 – 48 CADÍ LA SEU
Primera Catalana – Sènior A Masculí

El sènior masculí suma una nova derrota a
Tàrrega. El mal inici dels nostres va marcar la
tònica del partit.
CN Tàrrega 75 – 49 SEDIS HIDROLOGY PIROS
Segona Catalana – Sènior B Femení

Primera part amb poc encert i poca
fluïdesa en atac. Segona part jugada amb
w bona defensa.
més ritme i amb una molt
Seguim treballant! Som-hi noies!
SEDIS EFAUSA 63 – 39 Basquet Molins
Sènior Territorial – Sènior B Masculí

Partit ben controlat des del principi encara que
amb molts errors de cara a cistella sobretot des
del tir lliure. Bona victòria abans de jugar la
copa.
BC Almenar 35 –88 SEDIS SIDECO
Junior Interterritorial – Junior Masculí

Partit no jugat per indisposició dels jugadors del
Martinenc.
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Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Primera part sense intensitat on el rival ha
dominat. La sortida del descans ha estat un
canvi radical, s'ha dominat el joc des de la
defensa i l’equip ha remuntat.
SEDIS ESQUITX 44 – 32 CB Balaguer
Cadet Territorial – Cadet B Femení

Gran partit davant d’un rival que ens ha exigit el
màxim esforç. Partit que demostra que es poden
fer grans coses a partir de la feina ben feta dia a
dia.
SEDIS CHARLIE 51 – 45 CB Lleida
Cadet Territorial – Cadet Masculí

Partit molt fluix en defensa i amb falta de ritme
que si han tingut els locals. Toca aprendre i
“ficar la 5ª”. A seguir!
Binefar 67 – 49 SEDIS MAPISA
Infantil Territorial – Infantil Masculí

Mal partit dels nostres amb poca intensitat.
Seguim treballant per millorar, som-hi equip!

Binefar 57 –44 SEDIS QUIOSC
Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Hem guanyat a un equip que ens va guanyar de 13
però patint moltíssim per no treballar a la intensitat
que toca. 5 minuts bons han trencat el partit. A seguir.

SEDIS CADITOURS 48 – 45 CB Bellpuig
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Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

Mal partit del Coustek, tot i la superioritat física
del rival, en el que les coses no van sortir com
les
havíem
treballat.
Cal
seguir
treballant dur per millorar i créixer.
SEDIS CLOUSTEK 51 – 86 CN Tàrrega
Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

Bona actitud davant un rival amb una gran
superioritat física i ritme de joc. Dos lesionats
als primers quarts ens ha diificultat seguir-los.
CN Tàrrega 74 –24 SEDIS GDOS
Mini Territorial – Mini A Masculí

Falta d'actitud i d'intensitat dels nostres en un
partit on l'equip contrari ha estat intens durant
els 48 minuts. Seguim treballant!
SEDIS MARBRÚ 34 – 74 CB Santa Coloma
Mini Territorial – Mini B Masculí

Primera victòria del mini B, amb una gran
defensa que no ha deixat fer el seu joc als
Maristes, molta intensitat i bon joc dels
petits.
SEDIS ALFA CONSULT 51 – 28 CE Maristes
Mini Territorial – Mini Femení

Partit molt serio el jugat pel mini femení. Cada
dia anem sumant cosetes. Som-hi noies!

CENG Artesa 9 - 59 SEDIS TARRÉS VIATGES

Resultats de la jornada
Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Aquesta setmana, el Pre-Mini Femení, no ha tingut
partit.

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Aquesta setmana, el Pre-Mini Masculí, no ha tingut
partit.

Els Pollets

Els més petits de la casa van disputar una nova Trobada d’Escoles a
Agramunt!

L’AIRAM
Sedis AIRAM

Nova jornada del Sedis Airam a Calella!

L’equip de la setmana
SEDIS QUIOSC EL PASSEIG

L’anècdota

L'Equip Sedis Quiosc El Passeig competeix al
Campionat Infantil de la Federació de Lleida
amb un equip entrenat per l'Arnau Alberich i
el Jan.
L'equip ha començat amb una
bona dinàmica que els ha permès estar en les
primeres posicions de la classificació sense
descuidar que és un equip en formació que
encara ha de millorar en molts aspectes.
La classificació

És un equip amb grans persones, moltes
vegades també dins de la pista. Això provoca
petites estones de partit que a l'entrenador no
agraden gens.
A seguir treballant nois...

La propera jornada
Els equips femenins

La propera jornada
Els equips masculins

La propera jornada
Els equips masculins

En 24” ...
Daina Arqued
Nom complert:
Daina Arqued Igual.
Lloc de naixement:
La Seu d’Urgell.
Estudis realitzats o que realitzes:
Actualment estic fent 1r ESO.
Equip en el que jugues:
Sedis Cadítours Preinfantil.
Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 6 anys que jugo a bàsquet.
Què t’aporta jugar a bàsquet?
M’aporta valors perquè aprenc a treballar
en equip.
Què esperes d’aquest any?
Que aprenguem moltes coses noves i,
sobretot, que ens ho passem molt bé.
Amb quin estat anímic relaciones el
bàsquet?
Amb la felicitat i amb la concentració.
Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar
a començar a jugar a bàsquet?
Els meus pares perquè abans jo practicava
Hoquei i ells em varen apuntar perquè fes
un esport d’equip i m’ha agradat molt.
Quines són les teves recomanacions per
jugar a bàsquet?
Que s’ho passin molt bé.

SEDIS CADÍTOURS

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a
la ment?
El meu equip i el bé que m’ho passo.
Com et veus d’aquí uns anys?
Treballant sent responsable i amb ganes d’estar
cada dia més feliç.
Què prefereixes mar o muntanya?
Prefereixo el mar.
Quin és el teu plat preferit?
El pollastre al curry i arròs que fa la meva mare.
I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
Está clar que La Seu d’Urgell perquè tinc els meus
amics i a les persones que més m’estimo.

Som-hi SEDIS!
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