
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

C.B. PRAT 67-41 UE SANT CUGAT

CINC INICIAL CINC INICIAL

I. MARTINEZ 2 A. HIDALGO 13

E. MUR 7 A. VULART 3

M. COSTA 22 M. CUESTA 3

L. BAHRLE A. LLOBET 2

M. CARMONA 8 M. CARREÑO 2

BANQUETA BANQUETA

N. DAGA 9 T. HERRERO

L. AYCART I. LÓPEZ 9

L. MORENO 2 M. LLONCH 3

N. BARBETA 2 C. LÓPEZ 3

L. GALLEGO 12 A. ALEGRE 3

N. NIELTA 2 I. MONCLUS

ÀRBITRE PRINCIPAL P. FRANQUESA

ÀRBITRE SECUNDARI P. CANOVAS

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Dura derrota de la UESC a la pista d'un sòlid C.B. Prat per un contundent 67-41, frenant així el bon inici d'any.
Un primer quart on unes santcugatenques poc endollades veien com les locals frenaven tots els intents per anotar i on poc a poc gràcies a 
un fluid atac anaven agafant avantatges. Acabant amb un 6-0 a final de quart, 15-5.
El segon quart començava amb un 2-6 en els primers 3 minuts que feia pensar en la recuperació de les visitants. Però va ser en aquest 
punt on la bona defensa local ajuntada amb un poc fluid atac va acabar per desconnectar a la UESC. El gran encert exterior de les 
pratenques, 4 triples en el quart, i el domini interior contrastaven amb la mala defensa de les santcugatenques que veien com pràcticament 
el partit quedava sentenciat al descans, 19-41.
El tercer quart, les forces es van compensar i una millor UESC plantava cara a un Prat que sabia administrar els seus avantatges. Però tot i 
un millor treball defensiu, els mals percentages no permetien retallar les distàncies, 53-28.
L'últim quart va seguir una linia molt semblant al del tercer, una UESC millor en defensa però desencertada en atac que no podia retallar els 
marges que un sòlid Prat va saber mantenir sense masses problemes per acabar emportant-se el partit, 67-41 marcador final.
La propera setmana la UESC rep a casa al cuer Esparreguera on mirarà recuperar-se de la derrota per poder seguir mantenint-se a la zona 
mitja de la taula.

M.V.P.: Alicia Hidalgo amb 13 punts, va ser la jugadora més destacada de l'atac vermell-i-negre.
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15-5 41-19 53-28 67-41


