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EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

NEMSER TGN BASQUET 57-61 UE SANT CUGAT

CINC INICIAL CINC INICIAL

G. FORT 6 A. HIDALGO 13

O. FORT 12 A. VULART 16

E. CABRE 2 T. HERRERO 2

I. VILLEGAS 13 A. LLOBET 13

MC. MARTI 12 M. CARREÑO 9

BANQUETA BANQUETA

M. MAGRE 4 M. CUESTA 4

A. MUÑOZ I. LÓPEZ

N. SICILIA 4 M. LLONCH 2

L. VILAMAJOR 2 C. LÓPEZ 1

L. MARTINEZ A. ALEGRE

M. MARTI I. PASTOR

ÀRBITRE PRINCIPAL JF. MAZA

ÀRBITRE SECUNDARI J. PRADO

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Important victòria en la sortida a Tarragona de la UE Sant Cugat per 57-61.
Un primer quart en el que una UESC molt ficada començava amb un 2-7 de parcial inicial. Amb aquest petit marge les visitants teníen el 
control i ritme del partit gràcies a una bona defensa.
El segon quart un nou gran inici amb un 0-6 feia agafar màxima avantatge de 10 punts, les locals no van poder anotar en el primers 5 
minuts, però gracies a una cistella i un triple, 5-0, rebaixaven l'avantatge i s'entrava en un intercanvi de cistelles. Marxant al descans amb 
un 22-27.
El tercer quart les tarragonines van sortir molt ficades i gràcies a una intensa pressió feia cometre errors a les sancugatenques que veien 
com capgiraven el partit amb un 13-4. Però un cop les visitants van trobar la clau per atacar la pressió local, juntament a una inspirada 
Anna Vulart, que anotava 6 punts consecutius, es reduïa el desavantatge. Els minuts finals la defensa va millorar així com el control d'atac i 
amb un 0-7 es donava la volta al marcador.
L'últim quart un TGN lluitador tornava a apropar-se amb un 6-2, però un triple d'Aleyda Llobet trencava la remuntada local. Tot i portar el 
ritme del partit per part de les visitants, les locals amb més empenta es manteníen en el partit amb margues de 1 a 3 punts. Els minuts 
finals la bona defensa d'ajudes sobre la local Magré va ser clau per frenar l'atac tarragoní. I una sèrie perfecte des de la línea de tirs lliures, 
8/8 en els últims 3 minuts, feia que així les de la UESC s'emportessin la victòria.
Aquesta victòria coloca a la UESC amb 3-1, i aquest setmana tornaran a Tarragona on aquest cop s'enfrontaran al C.B. Tarragona.

M.V.P.: Aleyda Llobet amb 13 punts i 5 rebots, va ser una de les referencies en atac amb bons percentatges en el tir i aportant anotació en 
moments delicats. Destacar també el seu bon treball defensiu donant equilibri a la defensa d'ajudes sobre el perímetre local.

1er 2o 3er 4o Extra

11-15 27-22 40-46 57-61


