
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

UE SANT CUGAT 44-52 C.B. TARRAGONA

CINC INICIAL CINC INICIAL

A. HIDALGO 12 S. PASCUAL 3

A. VULART 2 V. CAPEPUELO 6

M. CUESTA 6 L. GIMENEZ 10

A. LLOBET 7 A. VILLEGAS 9

M. CARREÑO 7 L. LOPEZ 4

BANQUETA BANQUETA

T. HERRERO A. POCINO 12

I. LÓPEZ I. FABREGAS 6

M. LLONCH A. BOSCH

C. LÓPEZ 2 N. VILAMAJOR

A. ALEGRE 8 L. TERNO 2

C. VADILLO

ÀRBITRE PRINCIPAL O. RODRIGUEZ

ÀRBITRE SECUNDARI E. RIBES

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

La UESC va deixar escapar el partit en una fluixa segona part davant d'un més regular Tarragona que va complir amb el pronòstic de 
favorit.
El primer quart va començar amb un parcial de 7-0 amb unes locals molt endollades en defensa i en atac, tot i el domini del marcador les 
visitants es va començar a conectar i retallaven a final de quart, 15-11.
El segon quart les locals no acaben de controlar el partit i deixaven opcions perquè les de Tarragona féssin el seu joc més agressiu en 
defensa que dificultava els atacs, i amb un parcial de 0-7 al minut 8, capgiraven el marcador, contestat de manera inmediata per les de Sant 
Cugat amb un 5-0 i així marxant al descans amb la mínima avantatge de 28-26. 
El tercer quart el CBT va anar agafant el control del matx gracies a les variants defensives i la major intensitat, recolçat amb un bon joc 
interior que les santcugatenques no aconseguien posar en problemes, 35-37, i així entrant en la recta final amb el partit totalment obert.
L'últim quart tot i la igualtat, les locals no aconseguien anotar en els 5 primers minuts amb atacs molt poc fluids i mala selecció de tir que 
feia que poc a poc les visitants agaféssin un marge d'uns 5 punts, que van saber gestionar millor per acabar d'emportar-se la victòria per 
52-44.

M.V.P.: Anna Alegre amb 8 punts, i bons percentatges, va ser la jugadora més destacada.
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