
SEGUNDA DIVISIÓN PREMINI

Cidade proclamouse 
campión de Copa

FIN DE TEMPADA

Tan só restan por disputar dous 
partidos no baloncesto base lucense, 
os que xogarán os dous equipos 
infantís, Burela feminino e Sagrado 
Corazón masculino,  nas súas 
respectivas fases de ascenso

Os mellores equipos infantís do 
basket nacional cítanse en Lugo e 
Sarria no Campionato de España
ao baloncesto lucense na competición, 
que se disputará do 9 ao 15 de xuño. 
Os sesenta e seis partidos previstos 
repartiranse entre o Pazo dos Deportes, o 
Pavillón Municipal e o Novo Chanto

CAMPIONATO DE ESPAÑA DE CLUBS
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semana remata o 
curso 2018/2019

SEGUNDA DIVISIÓN INFANTIL

Dobre vitoria 
do CB Sarria na 
Copa Primavera
O Saneamientos CB Sarria alzouse co título 
feminino tras impoñerse a Cidade de Lugo. O 
MGR CB Sarria venceu ao CB Carferlo Viveiro na 



CB Ribadeo acusou o 
esforzo de todo o ano
DERROTA ANTE O CAMPIÓN de grupo 
para pechar un curso que se fixo longo 

A fase de ascenso non 
desloce a gran temporada 
das de Jose Vázquez que, 
tras proclamarse campioas 
provinciais, chegaron á fase 
de ascenso con moita ilusión, 
pero o cansazo pesou máis 
no último tramo de tempada.

No derradeiro encontro 
do curso mostraron a súa 

“Esfuerzo sin 
recompensa, 
al perder en 
la prórroga. 
Felicito a todos 
los jugadores 
por su sacrifiio 
a lo largo de la 
competición”               
MANOLO COBAS San Ciprián

“No encontramos 
nuestro sitio en 
esta fase, pero 
felicito a mis 
jugadoras por 
la espectacular 
temporada que 
hicieron y por su 
esfuerzo diario”               
JOSE VÁZQUEZ CB Ribadeo

mellor cara no último cuarto, 
no que plantaron cara a 
Culle con rápidos contraa-
taques e dominio baixo os 
dous taboleiros, sinais de 
identidade que levaron as 
levaron a esta fase.

71 73
Xogador Pts. Xogador Pts.
Antón 4 Rouco
Luis Martínez
Manuel 4 Bellas
Hugo 20 Gómez
Martiño 28 Ojea
Diego F. 12 Gil
Diego N. Castro
Mario 3 Leonardo

Franco
Lamas
Romero

SAN CIPRIÁN B. FERROL

Ferrol saíu con vida 
do pavillón da Veiga
SAN CIPRIÁN EXPRIMIU AOS FERROLÁNS nun encontro 
que se decidiu a cara ou cruz no tempo extra da prórroga

Os de Manolo Cobas 
chegaban á última xornada 
da fase de ascenso sen 
nada en xogo e, pese a iso, 
lonxe de deixarse ir, dis-
putaron un gran encontro 
ante o campión de grupo, 
Basket Ferrol, que se levou 
a vitoria no tempo enga-
dido.

Aínda que o comezo de 
partido non foi bo, errá-
ticos nos lanzamentos 
exteriores e frouxos en 
defensa, permitindo tiros 
cómodos e penetracións ao 
equipo rival, pouco a pouco 

os mariñaos fóronse asen-
tando na pista e, pese a 
finalizar o primeiro cuarto 
9 abaixo, conseguiron 
igualar o nivel no segundo 
cun parcial de 15-15 que 
deixaba todo por decidir de 
cara á segunda metade.

Así, tralo paso polos 
vestiarios, viuse ao San 
Ciprián aguerrido e consis-
tente que se fixo co título 
provincial, cunha grande 
actitude en defensa para 

A mariñá Irene finalizando unha entrada a canastra

Hugo Cobas a piques de lanzar ante dous rivais

remontar con dous gran-
des cuartos -15-11 e 21-15- 
e forzar a prórroga tralo 
60-60 do tempo regula-
mentario.

San Ciprián chegou 
xusto de forzas ao tempo 
extra, errando en lan-
zamentos cómodos que 
podían decantar o encon-
tro ao seu favor, algo que 

aproveitou Basket Ferrol 
para levarse finalmente 
o triunfo e o liderado do 
Grupo Norte co 71-73.

O conxunto mariñao 
pecha así una magnífica 
temporada na que se pro-
clamaron campións pro-
vinciais cun balance de 
15 vitorias e tan só unha 
derrota.

36 73
Xogador Pts. Xogador Pts.
Sara F. Botana 8
Aldara 6 Sánchez
Andrea 6 Segade 2
Sara L. 14 Fernández 26
Irene 3 Rivas 19
Marta 2 Quiles
Daniela 2 Baitan 6
Julia 2 Mato

Manzanares 12

CB RIBADEO KFC CULLE

A disputa da sexta e 
última xornada da Copa 
Primavera pechou a tem-
porada para os equipos 
de Segunda División mas-
culina. 

CB Ría de Ribadeo e 

O CB Ribadeo rematou a Copa Primavera tras quedar primeiro no grupo dos mellor clasificados na liga regular

A temporada despídese coa Copa
CB RÍA DE  RIBADEO E MGR SARRIA QUEDARON PRIMEIROS NOS SEUS RESPECTIVOS 
GRUPOS Os dous conxuntos concluíron o torneo sen perder ningún encontro copeiro        

MGR CB Sarria remataron 
a competición con pleno 
de vitorias e como primei-
ros clasificados dos seus 
respectivos grupos, con-
figurados dacordo coas 
posicións que os equipos  

acadaron durante a Liga
Así, os ribadenses, 

terceiros na competición 
regular, acaban o torneo 
copeiro como campións. 

Os de Sama non dispu-
taron o partido da última 

xornada contra Estudian-
tes Azul, xa que se sus-
pendeu, sen afectar á cla-
sificación final.

No outro partido do 
Grupo, o Ensino pechou a 
temporada cunha vitoria 

74-61
MGR SARRIA.-SAGRADO                                            
O equipo sarriao desequi-
librou o encontro tras o 
descanso, cun parcial de 
24-14 no terceiro cuarto

tras impoñerse ao Car-
ferlo CB Viveiro. 

No Grupo II, o MGR 
CB Sarria, coa primeira 
praza asegurada desde 
a pasada semana, pro-
longou a súa boa xeira de 
vitorias ante un Sagrado 
Corazón, que acudiu ao 
encontro con só cinco 
xogadores dispoñibles.

Aínda así, os capitali-
nos saíron mellor á pista 
e asinaron un parcial de 
2-9, que lles permitiría 
chegar con unha mínima 
vantaxe ao final do pri-
meiro período. 

O partido mantívose 
equilibrado no segundo 
cuarto. Así, ao descanso 
chegouse cun 30-30 no 
electrónico. Na segunda 
metade, o MGR Sarria 
acadou maior fluidez 
no xogo ofensivo o que, 
sumado a unha maior 
intensidade no rebote e 

a unha boa defensa no 
un para un, lle permiti-
ron anotar puntos fáci-
les e lograr un parcial de 
24-14, que desequilibrou o 
encontro.  No último par-
cial, os sarriaos volveron 
impoñerse por tres pun-
tos.

No outro partido do 
Grupo II disputado esta 
xornada, Estudiantes 
Rojo venceu a Oral Des-
ing CB Sarria por 45 a 
74, pechando a Copa con 
catro vitorias.
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Plantaron cara ao líder
SAGRADO mantívose no partido e tivo opcións de vitoria 
pese ás baixas e á superioridade físca do rival

Os de Rubén Engroba 
recibiron no penúltimo 
encontro da tempada ao pri-
meiro clasificado da fase de 
ascenso, Compañía de María, 
con tan só dúas rotacións. 
Pese á iso e á vantaxe inicial 
dos visitantes no primeiro 
cuarto, 11-23, o Sagrado non 
se viu abaixo e no segundo 
parcial, moito máis asenta-
dos, recortaron distancias 
para chegar tan só dous 
puntos abaixo ao descanso.

“Competimos 
muy bien 
casi todos 
los minutos”               
RUBÉN ENGROBA Sagrado

“Felicito a todas 
las jugadoras 
por la gran 
temporada y 
por la ilusión 
que transmiten, 
solo me queda 
desearles 
lo mejor”               
CARLOS MADAR CB Burela

A segunda metade come-
zou con máis dureza, e pese 
a que Compañía conseguíu 
ampliar distancias Sagrado 
encheuse de orgullo para 
remontar de novo e chegar 
por diante aos últimos 10 
minutos nos que, con Julián 
lesionado a falta de cinco, 
non conseguiron anotar 
máis canastras ata o final do 
encontro no que, dous pun-
tos por debaixo, acusaron 
o desacerto nos tiros libres 
polo que a vitoria foi final-
mente para Compañía.

A próxima xornada os de 
Engroba pecharán a tempo-
rada ante Calasancias.

40 42
Xogadora Pts. Xogadora Pts.
Sara 19 Porta
Sabela 9 Veiguela
Cecilia 7 Regueiro
Iria 2 Seisdedos
Henar 2 Pérez
Sandra 1 Bouza
Lucía P. Díaz
Lucía S. López
Ainoa Díaz
Nuria Fernández
Sofia Vaamonde

Vázquez

CB BURELA B. CORUÑA

60 66
Xogadora Pts. Xogadora Pts.
Pau 2 Fernández
Antón Serantes
Julián 24 Varela
Pablo 10 Fernández
Gabriel 10 Caneda
Néstor 11 Mouzo
Carlos 5 Salgado

Peña
Rodríguez
García
Montoto
Salgado

SAGRADO CÍA DE MARÍA

Burela morreu na beira 
tras unha gran tempada
DERROTA POR DOUS PUNTOS que deixa sen opcións ás 
de Carlos Madar de cara á última xornada da competición

O partido máis deci-
sivo da temporada para 
o conxunto mariñao dis-
putouse o domingo en 
Vista Alegre, ante Basquet 
Coruña, primeiro clasifi-
cado. De gañar, o Acade-
mia A Mariña tomaría o 
liderado a falta dunha xor-
nada para a conclusión da 
fase de ascenso no grupo 
norte, pero finalmente 
pesou máis o mal segundo 
cuarto que os trinta minu-
tos restantes de partido, 
nos que as burelás raiaron 

ao seu mellor nivel.
Como se prevía, o 

encontro comezou con 
máxima igualdade e 
tamén cunha baixa ano-
tación por parte dos dous 
equipos, finalizando o pri-
meiro cuarto cun marca-
dor de 9-10. No segundo 
chegou o apagón local, no 
que só conseguiron ano-
tar 3 puntos por 9 das 
herculinas, que chegaban 
ao descanso 7 puntos 

Pau correndo un contraataque por diante de Antón

Carlos Madar dá instruccións ás súas xogadoras no Anexo

arriba, 12-19.
Tralo intermedio che-

garon os mellores minutos 
de Academia A Mariña, 
anotando con máis faci-
lidade para chegar ao 
último cuarto dous pun-
tos arriba, 29-27.  Pese 
a iso, no derradeiro par-
cial o maior acerto cara 
a canastra por parte das 

herculinas terminou por 
decantar o encontro ao 
seu favor co resultado 
final de 40-42.

Sen nada en xogo, as 
de Carlos Madar visita-
rán Ferrol na derradeira 
xornada da competición, 
onde esperan pechar a 
temporada cunha vitoria 
ante o Baxi.

Saneamientos CB Sarria infantil feminino, campioas da Copa Primavera 

Os campións infantil masculino, MGR CB Sarria, adestrados por Rubén Pernas

Dobrete do Sarria na Copa Primavera
SANEAMIENTOS SARRIA E MGR pecharon a temporada por todo o alto facéndose cos 
torneos na categoría feminina e masculina. Cidade de Lugo e Viveiro foron subcampións

46-51
VITORIA DE SAN. SARRIA 
O equipo de Maísa López 
impúxose a Cidade nunha 
final igualada, cun terceiro 
parcial de 11-18 decisivo

73-60
VITORIA DO MGR SARRIA         
O conxunto de Rubén Per-
nas administrou as rendas 
logradas no inicio de cada 
parte e superou ao Viveiro

O CB Sarria pecha a 
temporada por todo o 
alto, cos seus equipos 
infantís no máis alto do 
podio da Copa Prima-
vera. 

O conxunto feminino 
proclamouse campión do 
torneo ante Cidade de 
Lugo nun partido igua-
lado. As capitalinas foron 
cunha pequena vantaxe 
de 3 puntos, pero no 
terceiro cuarto, nuns moi 
bos minutos tralo des-
canso, as sarriás asina-
ron un parcial de 11-18 
que acabaría sendo defi-
nitivo no desenlace do 
encontro. Cidade mantí-
vose no partido con bos 
contraataques pero as 
sarriás administraron a 
renda xogando con moito 
criterio o periodo final, 
buscando tiros liberados 
e poñendo o balón en 
mans das mellores xoga-

doras no un para un.

Masculino
O conxunto mascu-

lino mediuse na final ao 
Viveiro. Os dous che-
gaban tamén invictos á 
cita. Os sarriaos  viñan 
ademais de rematar a 
liga con moi boas sensa-
cións, con sete vitorias 
consecutivas nas últi-
mas xornadas. 

O bo estado de forma 
no que chegan ao final da 
temporada saliu a relucir 
no inicio do partido no 

que lograron un parcial 
de 10-0, unha vantaxe 
de 10 puntos que se 
manteria ao final do pri-
meiro cuarto, 22-12. 

No segundo periodo, 
as forzas equilibráronse 
pero o Viveiro non foi 
quen de recurtar dis-
tancia máis aló dos dos 
puntos e, tras o paso  
polos vestiarios, outra 
excepcional posta en 
escena do MGR Sarria, 
18-8 ao final do cuarto, 
púxolle a sentencia ao 
partido e ao torneo.
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FASE  F INAL  XL  CAMP IONATO  DE  ESPAÑA DE  C
A Provincia de Lugo acolle a partir do próximo 

domingo a 40ª edición do Campionato de España de 
Clubs da categoría infantil masculina. Un total de 
32 equipos repartiranse entre o Novo Chanto 
de Sarria, o Pazo dos Deportes e o Pavillón 
Municipal de Lugo para encher de  balon-
cesto a Provincia ao longo dunha semana 
na que se xogarán un total de 66 partidos.

As mellores canteiras de toda España 
danse cita para loitar por un título que 
leva catro anos cun m e s m o 
dono, o Real Madrid, 
que nesta ocasión 
está encadrado no 
primeiro dos 8 gru-
pos nos que se 
divide a primeira 
fase da competi-
ción xunto a San 
Agustín (Castela 
e León), Bas-
ket Zaragoza e 
Benidorm.

A represen-
tación lucense 
corre a cargo 
do Estudiantes L u g o . 
Os de Ángel Riobóo, que 
lograron a praza tras gañar a 
pasada fin de semana a KFC Culle 
nas semifinais polo Campionato Galego, 
comparten cartel no Grupo G da primeira fase 
con Guadalupe (Extremadura), CB Zaragoza e Gran 
Canaria. Os celestes farán o seu debut o vindeiro luns 
día 10 a partir das 18:00h no Pavillón Municipal de Lugo 

HORAR IO S  E N  SA RR I A  ( f a s e  g r u p o s )

HORAR IOS  NO  P.  MUN I C I PAL  ( f a s e  g r u p o s )

HORAR IOS  NO  PA Z O  ( f a s e  g r u p o s )

GRUPO C 1º XORNADA Domingo 9 de xuño

10:30h UNICAJA - CANARIAS SLB

12:30h LA SALLE PALMA - BARÇA LASSA

GRUPO A 1º XORNADA Domingo 9 de xuño

09:30h BENIDORM - SAN AGUSTÍN 

11:30h B. ZARAGOZA - REAL MADRID

GRUPO D 1º XORNADA Domingo 9 de xuño

09:30h L. INDAUTXU - UCAM MURCIA

11:30h SANT JOSEP - LA SALLE LAGUNA

GRUPO F 1º XORNADA Domingo 9 de xuño

18:00h LARRAONA - CB FUENLABRADA

20:00h CRIPTANA - ROSALÍA CASTRO

GRUPO G 1º XORNADA Domingo 9 de xuño

18:00h ESTUDIANTES LUGO - GUADALUPE

20:00h GRAN CANARIA - CB ZARAGOZA

GRUPO B 3º XORNADA Martes 11 de xuño

18:00h VALENCIA B. - B. LEÓN

20:00h JOVENTUT - REAL BETIS

GRUPO G 3º XORNADA Martes 11 de xuño

18:00h ESTUDIANTES - GRAN CANARIA

20:00h GUADALUPE - CB ZARAGOZA

GRUPO A 2º XORNADA Luns 10 de xuño

10:30h SAN AGUSTÍN - B. ZARAGOZA

12:30h B. BENIDORM - REAL MADRID

GRUPO D 3º XORNADA Martes 11 de xuño

10:30h CB SANT JOSEP - L. INDAUTXU 

12:30h LA SALLE LAGUNA - UCAM MURCIA

GRUPO F 2º XORNADA Luns 10 de xuño

17:30h CRIPTANA - ROSALIA CASTRO

19:30h LARRAONA - CB FUENLABRADA

GRUPO F 3º XORNADA Martes 11 de xuño

17:30h CB FUENLABRADA - ROSALIA CASTRO

19:30h LARRAONA - CRIPTANA

GRUPO B 1º XORNADA Domingo 9 de xuño

17:30h BASKET LEÓN - REAL BETIS

19:30h VALENCIA BASKET - JOVENTUT

GRUPO H 1º XORNADA Domingo 9 de xuño

13:30h BAHÍA SAN AGUSTÍN - EASO

16:00h B. CORUÑA - OVIEDO

GRUPO E 1º XORNADA Domingo 9 de xuño

13:30h ALKASAR - CB TORRELAVEGA

16:00h ENRIQUE SOLER - M. ESTUDIANTES

GRUPO H 3º XORNADA Martes 11 de xuño

13:30h B. CORUÑA - BAHIA SAN AGUSTIN

16:00h OVIEDO - EASO

GRUPO E 3º XORNADA Martes 11 de xuño

13:30h ENRIQUE SOLER - ALKASAR

16:00h M. ESTUDIANTES - CB TORRELAVEGA

GRUPO D 2º XORNADA Luns 10 de xuño

09:30h UCAM MURCIA - SANT JOSEP

11:30h L. INDAUTXU - LA SALLE LAGUNA

GRUPO C 2º XORNADA Luns 10 de xuño

09:30h BARÇA LASSA - UNICAJA

11:30h LA SALLE PALMA - CANARIAS SLB

GRUPO E 2º XORNADA Luns 10 de xuño

13:30h TORRELAVEGA - ENRIQUE SOLER

16:00h ALKASAR SJ - M. ESTUDIANTES

GRUPO H 2º XORNADA Luns 10 de xuño

13:30h EASO - B. CORUÑA

16:00h BAHIA SAN AGUSTIN - OVIEDO

GRUPO G 2º XORNADA Luns 10 de xuño

18:00h CB ZARAGOZA - ESTUDIANTES LUGO

20:00h GRAN CANARIA - GUADALUPE

GRUPO B 2º XORNADA Lunes 10 de xuño

18:00h REAL BETIS - VALENCIA B.

20:00h BASKET LEÓN - JOVENTUT

GRUPO C 3º XORNADA Martes 11 de xuño

09:30h CANARIAS SLB - BARÇA LASSA

11:30h UNICAJA - LA SALLE PALMA

GRUPO A 3º XORNADA Martes 11 de xuño

09:30h B. ZARAGOZA - BENIDORM

11:30h REAL MADRID - SAN AGUSTÍN

PAZO  DOS  D

PAV I L LÓN  MUN IC I

PAV I L LÓN  NOV
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CLUBS  INFANT I L  MASCUL INO  LUGO  9-15  XUÑO
ante o conxunto aragonés.

A partires do mércoles día 12 comezarán a xogarse 
as eliminatorias directas polo título, entre os mello-

res 16 equipos clasificados da fase de grupos. O 
campión deste 40 Campionato coñecerase o 
sábado, 15 de xuño, trala disputa da final que 
terá lugar a partir das 12:30h. no Pazo dos 
Deportes de Lugo.

66
ENCONTROS

Ao longo de toda a semana xogaranse un total de 66 
partidos, entre fase de grupos e eliminatorias directas. A 
final disputarase o próximo sábado, 15 de xuño,  a partir 

das 12:30h no Pazo dos Deportes de Lugo

32
EQUIPOS

Os mellores conxuntos 
infantil masculino da xeo-

grafía española repartiranse 
dende o próximo do-
mingo entre Sarria e 
Lugo para a disputa 
desta 40 edición do 

Campionato

GRU PO   A

GRU PO   E

GRU PO   G

GRU PO   C

GRU PO   B

GRU PO   F

GRU PO   H

GRU PO   D

REAL MADRID
1º MAD

M. ESTUDIANTES
2º MAD

GUADALUPE
1º EXT

CANARIAS SLB
1º CAN

JOVENTUT B.
1º CAT

FUENLABRADA
3º MAD

OVIEDO
1º AST

SALLE LAGUNA
1º CAN

SAN AGUSTÍN
1º CYL

TORRELAVEGA
1º CANT

CB ZARAGOZA
2º ARA

BARÇA LASSA
2º CAT

REAL BETIS
1º AND

ROSALIA
1º GAL

EASO 
2º PV

UCAM MURCIA
1º MUR

B. ZARAGOZA
1º ARA

E. SOLER
1º MEL

ESTUDIANTES
3º GAL

UNICAJA
2º AND

VALENCIA B.
1º VAL

LARRAONA
1º NAV

B. CORUÑA
2º GAL

SANT JOSEP
3º CAT

E. BENIDORM
2º VAL

ALCAZAR SJ
2º CLM

GRAN CANARIA
3º CAN

LA SALLE
1º IB

C. LEONES
2º CYL

CRIPTANA
1º CLM

BAHÍA S. AGUSTÍN
2º IB

L. INDAUTXU
1º PV

O I TAVOS 
SARR IA  -  PAZO

CUARTOS 
SARR IA

4º XORNADA Mércores 12 de xuño
10:30h | 12:20h | 17:30h | 19:30h

GRUPO  PARTIDO

A 1ºA - 3ºD

B 2ºC - 1ºH

C 2ºB - 1ºE

D 1ºD - 3ºA

E 1ºC - 3ºB

F 2ºA - 1ºF

G 2ºD - 1ºG

H 1ºB - 3ºC

5º XORNADA Xoves 13 de xuño
10:30h | 12:20h | 17:30h | 19:30h

GRUPO  PARTIDO

I VENCEDOR A - VENCEDOR B

J VENCEDOR C - VENCEDOR D

K VENCEDOR E - VENCEDOR F

L VENCEDOR G - VENCEDOR H

S EM I F I NA I S  PAZO

5 º  a o  8 º  PAZO

F I NAL  PAZO

3 º  e  4 º  PAZO

6º XORNADA Venres 14 de xuño
17:30h | 19:30h

GRUPO  PARTIDO

M VENCEDOR I - VENCEDOR J

N VENCEDOR K - VENCEDOR L

6º XORNADA Venres 14 de xuño

HORA  PARTIDO

10:30 7º - 8º

12:30 5º - 6º

7º XORNADA Sábado 15 de xuño

HORA  PARTIDO

12:30  VENCEDOR M - VENCEDOR N

7º XORNADA Sábado 15 de xuño

HORA  PARTIDO

10:30  PERDEDOR M - PERDEDOR N

EPO RT ES  ( L u g o )

PA L  D EPORTES  ( L u g o )

VO  CHANTO  ( S a r r i a )





O Celtas Martínez Otero Burela extendeu 
o seu dominio Provincial a Galicia 
OS DA MARIÑA PROCLAMÁRONSE CAMPIÓNS GALEGOS DE SEGUNDA DIVISIÓN MINIBASKET 
O CB Sarria e o Estudiantes Lugo quedaron ás portas de semifinais nas súas respectivas categorías

O CB Celtas Martí-
nez Otero Burela procla-
mouse campión galego de 
Segunda División Mini-
básket na Fase Final que 
se celebrou este domingo 
na Estrada. En cuartos, o 
equipo de Alberto Mén-
dez superou ao Compañía 
María de Santiago (61-70), 
un rival duro de bater no 
partido con máis nervios 
por ser o primeiro.

Os mariñaos clasifi-
cáronse así para unha 
semifinal que resultou máis 
cómoda do previsto ante 
Porriño PBB   (72-22), co 
que conseguiron pechar a 
acta. O resultado non lles 
fixo baixar a garda e, na 
final polo título, fixeron o 
partido máis completo da 
temporada para impoñerse 
ao Tirso (69-88), campión 
da delegación de Ferrol, 

O Celtas, no que este 
ano Foz e Burela suma-
ron forzas, pecha así unha 
temporada para enmarcar 
na que non perderon nin-
gún dos encontros dispu-
tados.

Na categoría feminina,  o 
CB Sarria quedou ás portas 
da semifinal tras medirse en 
cuartos co CAB Ponteve-
dra, que acabaría alzándose 
co campionato. As sarriás 
chegaban á Estrada con 
moitas baixas e non tiveron 
o mellor día. Con todo, tras 
ir a remolque todo o partido,  
a reacción final levounas á 
vitoria (33-29). 

Primeira División
Estudiantes, que se clasi-

ficou para a Fase Final como 
subcampión do grupo Norte, 
tamén estivo cerca de dar 
un paso máis nas eliminato-
rias para pechar unha tem-
porada na que só perderan 
dous encontros. Contra Car-
melitas, as de Fernán Varela 
quedaron a dous puntos de 
darlle a volta a un partido 
que chegaron a perder de  17.

 Copa Primavera 
A nivel provincial, esta fin 

de semana concluíu a Copa 
Primavera de Preminibasket. 
Cidade de Lugo proclamouse 
campión masculino no cruce 
con Estudiantes Azul. Os 
celestes levaron a iniciativa 
no marcador ata o último 
sexto, no que se impuxeron 
os de Anxo Nadela por un 
axustado 87-90. Francisca-
nos proclamarase campión 
feminino a pasada semana.

Os xogadores e adestrador do CB Celtas Martínez Otero Burela coas medallas de campións ao remate da Fase Final de Segunda División Minibasket na Estrada

Estudiantes premini feminino de 1ª División, que xogou a fase final como segundo clasificado do grupo Norte

O CB Sarria durante a fase final disputada na Estrada

Franciscanos proclamouse campión da Copa premini a pasada semana Cidade de Lugo e Estudiantes Azul tras a disputa da axustada final

Cidade de Lugo proclamouse campión da Copa premini

MINIBASKET E PREMINIBASKET
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A NOVENA EDICIÓN DO XA TRADICIONAL MULTICAMPUS desenvolverase 
entre o 24 e o 28 de xuño, coincidindo co inicio das vacacións escolares 
A APSX Sagrado Corazón organiza unha nova 
edición, e xa van nove consecutivas, do seu xa 
tradicional multicampus de verán. O campus, que 
se desenvolverá do 24 ó 28 de xuño en horario de 
mañá e tarde, está reservado para nenos e nenas 
nados entre os anos 2007 e 2013, ambos inclusive.

Unha edición máis o multicampus do Sagrado 
Corazón contará cunhas instalacións e un marco 
natural de luxo, como son o Polideportivo O Palo-
mar, Campo A Cheda, a área Os Robles e a Feira 
de Exposicións. 

En total haberá 5 modalidades deportivas princi-
pais: fútbol, baloncesto, fútbol sala, tenis e volei, 
contando coa colaboración de clubs con moita 
tradición e experiencia coma Ribeira FS, Emevé ou 
Ensino Lugo. A maiores desto haberá actividades 
comúns coma piscina, actividades de natureza, 
visitas culturais e a excursión estrela: a viaxe ao 
AQUAPARK CERCEDA.

Novidades nesta edición
Este ano o multicampus tamén ten reservada 
algunha sorpresa. A primeira novidade serán os 
padriños de luxo que visitarán e adestrarán no 
mesmo, como son Pablo Barros (Deportivo A Coru-
ña), Elyana Aylén (Xogadora Emevé Superliga), Adri 
(xogador internacional O Parrulo), Arantxa Novo 
(xogadora internacional 3X3) ou David Martinez 
(seleccionador galego minibasket)

Para inscribirse e reservar plaza nesta novena 
edición do multicampus que organiza o Sagrado 
Corazón deberase enviar un correo electrónico a: 
ajsc_lugo@hotmail.com antes do 12 de xuño.
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MULTICAMPUS
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