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EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

BASQUET MOLINS 54-61 UE SANT CUGAT

CINC INICIAL CINC INICIAL

C. PAGES 10 A. HIDALGO 6

R. DIEGO 15 A. VULART 6

A. MESEGUER 4 M. CUESTA 2

C. GARCIA 5 A. LLOBET 8

E. CHILLIDA 8 M. CARREÑO 12

BANQUETA BANQUETA

M. RAJA T. HERRERO

M. SISTANE 5 I. LÓPEZ 6

M. SANCHEZ M. LLONCH

A.M. RODRIGUEZ C. LÓPEZ 8

M. GALLEGOS A. ALEGRE 13

L. RUBIO 7 I. PASTOR

ÀRBITRE PRINCIPAL M.A. SOTO

ÀRBITRE SECUNDARI J. BELMONTE

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Important victòria a la difícil pista del Bàsquet Molins per 54-61. La UESC encadena 3 victòries consecutives que li permet acabar la 
primera volta amb un balanç de 9 victòries i 6 derrotes, i així, mantenir-se a la zona que evita el play out.
Un primer quart on les sancugatenques van fer una clara declaració d'intencions sortint amb una forta pressió que va sorprendre a les 
locals que teníen molts problemes per atacar amb comoditat, amb un parcial de 2-11 en els primers 5 minuts. A partir d'aquest moment 
l'encert exterior de les locals feia que les avantatges no poguéssin aumentar. El resultat a final del quart era de 15-26.
El segon quart començava amb un 2-6 en els primers 5 minuts. L'intensitat defensiva de les visitants continuava donant problemes a les de 
Molins, parant el seu fort joc interior i així feia que es marxés al descans amb el resultat de 29-42
El tercer quart, nou parcial inicial de 0-5 en 3 minuts agafant la màxima avantatge, 29-47. Però els ajustos defensius de les locals i l'encert 
exterior, amb 3 triples consecutius, retornaven el parcial de 14-6 en els darrers 7 minuts. El quart finalitzava amb l'avantatge pel Sant Cugat 
per 43-53.
L'últim quart les de Molins van colapsar l'atac sancugatenc amb un 9-2, on la falta de fluidesa en el joc posava en perill la victòria. Però en 
els últims 3 minuts la UESC va millorar l'atac i amb alternatives defensives va complicar els atacs locals per acabar emportant-se el partit, 
54-61 marcador final.
La propera setmana la UESC comença la segona volta de la lliga i es desplaça a la pista d'un fort C.B. Prat.

M.V.P.: Anna Alegre amb 12 punts, va liderar l'atac vermell-i-negre, donant claritat en el joc ofensiu amb bons percentages.
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15-26 29-42 43-53 54-61


