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EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

CB. ESPARREGUERA 41-83 UE SANT CUGAT

CINC INICIAL CINC INICIAL

M. PRAT 10 A. HIDALGO 9

J. URANGA I. LÓPEZ 3

H. BERNADO 7 T. HERRERO 7

A. GIL 7 A. LLOBET 9

P. SEPULVEDA M. CARREÑO 16

BANQUETA BANQUETA

AM. CAUSA 4 M. CUESTA 5

A. GARRIGA A. VULART 11

M. MOYA 4 M. LLONCH 8

R. SANCHEZ 5 C. LÓPEZ 7

N. SICILIA A. ALEGRE

C. PEREZ I. PASTOR 2

R. CHECA 4 M. VIDAL 6

ÀRBITRE PRINCIPAL S. FERRER

ÀRBITRE SECUNDARI S. FERNÁNDEZ

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Nova i còmoda victòria en la primera sortida de la UE Sant Cugat per 41-83.
Un primer quart marcat per una UESC que li va costar activar-se els primers minuts, però un cop agafat el control i ritme del partit gràcies a 
una gran defensa i ràpids contraatacs les de Sant Cugat amb un 0-16 trencaven el partit amb unes locals que no eran capaces d'aturar el 
joc visitant.
El segon quart la superioritat de les sancugatenques va quedar palesa amb 4-24. On la gran defensa visitant i l'encert en el tir exterior 
deixaven un contundent 14-47 al descans.
El tercer quart un Sant Cugat més relaxat pel marcador administrava les avantatges, un Esparreguera molt més ficat lluitava per evitar els 
parcials de la primera part i l'intercanvi de punts va ser una tònica finsals últims minuts del quart on un 0-6 final ampliava una mica més la 
distància al marcador.
L'últim quart va ser un tràmit on les vermell-i-negres van mantenir el ritme ofensiu però van permetre anotar més fàcilment a les locals amb 
un partit que ja havia quedat vist per sentència a la mitja part.
Aquesta victòria coloca a la UESC amb 2-0 i aquest setmana rebrà la visita del difícil CN Sabadell, on intentarà fer valer el factor pista per 
treure un resultat possitiu.

M.V.P.: Alicia Hidalgo amb 9 punts, 7 faltes rebudes i 6 assistències va donar consistència i ritme al joc d'atac del Sant Cugat.

1er 2o 3er 4o Extra

10-23 14-47 25-63 41-83


