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EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

45-72

CINC INICIAL CINC INICIAL

A. HIDALGO 6 C. ESCUERT 4

A. VULART 6 E. GARCIA 5

M. LLONCH S. FONTANALS 6

A. LLOBET 8 M. COVES 5

M. CARREÑO 4 A. LINARES 3

BANQUETA BANQUETA

T. HERRERO 1 E. MARCIANO 5

M. CUESTA 10 J. SAMPEDRO 9

I. LÓPEZ M. MARCO 4

C. LÓPEZ 8 J. MAYOR 7

A. ALEGRE G. DRAGO

I. PASTOR 2 S. LOZANO 14

M. VIDAL T. MASVIDAL 7

ÀRBITRE PRINCIPAL

ÀRBITRE SECUNDARI

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Primera i contundent derrota a Primera Catalana de la UE Sant Cugat per 45-72.
Un primer quart marcat per la intensitat defensiva visitant no permetia a les locals fer el seu joc tot i estar marcat per l'intercanvi de cistelles, 
les de Sabadell marcaven el ritme de partit.
El segon quart l'intensitat defensiva de les sabadellenques posava molts problemes forçant moltes pèrdues de pilotes locals i així trecaven 
el partit amb un 0-16 marxant a la mitja part amb una amplia avantatge.
L'inici del tercer quart un Sant Cugat molt ficat en defensa retallava distancies amb un 6-0 gracies a la pressió defensiva tornant-se a ficar 
en el partit. Però la permisivitat arbitral perjudicava el joc d'atac local no facilitant el reduir els avantatges. Els últims minuts només 
s'aconseguia anotar des dels tirs lliures.
Els primers minuts de últim quart les de la UESC mantenien els desavantatges de menys de 10 punts. Però un Sabadell molt agressiu en 
defensa i inspirat en atac desactivaven per complet a les sancugatenques forçant moltes pérdues i aprofitant amb ràpids atacs per acabar 
de trencar el matx amb un parcial de 6-22.
Les de la UESC intentaran refer aquest negatiu resultat la setmana que ve visitant la dificil pista del TGN.

M.V.P.: Aleyda Llobet amb 8 punts i 6 rebots. Va ser la millor amb un partit molt seriòs defensivament i aportant bons percentatges de tir

1er 2o 3er 4o Extra

11-12 19-36 35-46 45-72


