
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

SAMA VILANOVA 58-69 UE SANT CUGAT

CINC INICIAL CINC INICIAL

J. RODRIGUEZ 1 A. HIDALGO 16

E. ISERN 8 M. CUESTA 1

M. TORRUELLA 13 M. LLONCH 8

A.I. BERNAL 14 A. LLOBET 11

J. PUIG 2 M. CARREÑO 4

BANQUETA BANQUETA

H. LUQUE 16 T. HERRERO 12

I. TENA 2 A. VULART 3

A. PASCUAL I. LÓPEZ

M.J. SANTOS C. LÓPEZ 11

E. MEGIAS A. ALEGRE 2

L. TORRES I. PASTOR

ÀRBITRE PRINCIPAL L. ORTIZ

ÀRBITRE SECUNDARI M. SERRA

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Important victòria de la UESC a la difícil pista del SAMA Vilanova després de la parada de festes nadalenques.
Un primer quart marcat per l'encert exterior dels dos equips, feia que el partit no es desnivellés, tot i el millor joc de les visitants, 13-15.
El segon quart començava amb un intercanvi de parcials entre els dos equips, però a meitat de quart el ràpid joc de les sancugatenques 
desactivava a les de Vilanova amb un contundent 4-11, que feia que es marxés al descans amb el resultat de 26-34.
El tercer quart el control del partit va ser de les visitants que tot i les variants defensives plantejades per les locals no feien que variéssin els 
avantatges. La bona defensa i els sòlids i ràpids atacs de les de Sant Cugat no deixava marge a que el Vilanova entrés al partit, 49-38.
L'últim quart la UESC va posar la directa i gracies a un gran desplegament ofensiu i defensiu, trencava el partit amb un 6-15 de parcial en 7 
minuts, aconseguint una avantatge de 20 punts, 44-64, que sentenciava el partit. Tot i això les locals a falta d'un minut i mig i gracies a un 
parcial de 8-0, aprofitaven per reduir el resultat amb unes vermell-i-negres que es van relaxar en la recta final del matx, 58-69.
La propera setmana la UESC rep a Sant Just en un partit que buscaran una nova victòria que els i permeti anar afiançar-se a la zona 
tranquil-la de la classificació.

M.V.P.: Tamara Herrero i Marina Llonch amb 12 i 8 punts, van ser el motor de la UESC amb gran sacrifici defensiu i donant diferents sortides 
al joc ofensiu amb excel-lents percentages.
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