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CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

UE SANT CUGAT 54-46 CN TERRASSA

CINC INICIAL CINC INICIAL

A. HIDALGO 18 L. GARCIA 8

A. VULART 6 V. ARCHS 2

I. PASTOR 1 A. VIDAL 2

A. LLOBET 9 M. FELIU 12

M. CARREÑO 8 M. ALBAÑIL 2

BANQUETA BANQUETA

T. HERRERO 2 A. PEREZ

M. CUESTA 5 M. PLANAS

I. LÓPEZ M. OLMO 12

C. LÓPEZ 5 N. VENTURA 4

A. ALEGRE S. OLMO 4

M. LLONCH M. MUÑOZ

I. MONCLÚS

ÀRBITRE PRINCIPAL LL. GONZALEZ

ÀRBITRE SECUNDARI V. LOPEZ

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

La UE Sant Cugat suma una nova victòria i s'emporta el duel vallesa per 54-46.
Un primer quart marcat per la pressió local que va fer que la UESC pogués marcar el ritme de partit amb el seu joc ofensiu aconseguint els 
primers avantatges, tot i el poc encert des de la línea de tirs lliures.  
El segon quart començava amb un parcial de 6-2 i semblava que s'obrien el primers marges importants per les locals, però les egarenques 
van reaccionar amb un 0-7 anivellant el matx. La segona meitat del quart l'intercanvi de cistelles es va fer palés amb una UESC deixava 
segones oportunitats al no controlar el rebot defensiu.
L'inici del tercer quart va estar marcat per l'intercanvi de triples fins que les negre-i-vermelles amb una bona defensa i millor control de l'atac 
feien un parcial de 9-1, deixant el marcador a final de quart en 41-36.
L'últim quart la defensa local feia novament que les de Terrassa els hi fos impossible anotar durant el primers 9 minuts i d'aquesta manera 
amb un 10-2,agafant la màxima avantatge del partit d'11 punts per les locals. Els últims 2 minuts la UESC es va dedicar a administrar la 
renda en el marcador per acabar d'emportar-se una nova i important victòria en el derbi vallesà.
La propera setmana la UESC visita la pista d'un dels equips amb millor plantilla, el Nou Bàsquet Olesa, empatats actualment a la 
classificació.

M.V.P.: Alicia Hidalgo amb 18 punts i 6 assistències va liderar l'atac sancugatenc amb una gran actuació ofensiva.

1er 2o 3er 4o Extra

12-8 25-23 46-41 54-46


