
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

NOU BASQUET OLESA 59-58 UE SANT CUGAT

CINC INICIAL CINC INICIAL

C. XAIRÓ A. HIDALGO 12

E. VILA 10 A. VULART 9

M. JANÉ 15 T. HERRERO 2

L. MARTIN 11 A. LLOBET 9

G. AFONSO 7 M. CARREÑO 6

BANQUETA BANQUETA

C. FRANCH I. PASTOR 4

M. GUILLAMÓN 10 M. CUESTA

S. GATNAU 4 I. LÓPEZ 10

D. POLO 2 C. LÓPEZ 3

M. LÓPEZ A. ALEGRE

M. RAMOS M. LLONCH 2

ÀRBITRE PRINCIPAL M. BOIX

ÀRBITRE SECUNDARI S. FERNÁNDEZ

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Injusta derrota de la UESC per la mínima a la pista de l'Olesa, on un tendenciòs arbitratge no va permetre sumar una nova victòria.
Un primer quart marcat per la pressió defensiva visitant que va incomodar un Olesa que tenia dificultats per fer el seu joc. El control del joc 
ofensiu de la UESC feia que pogués emportar-se els primers avantatges, 14-18.
El segon quart començava amb un parcial de 5-0 donant la volta al marcador, entrant en un intercanvi de cistelles. A partir del minut 7, la 
defensa i el control del joc va tornar a ser de les visitants i amb un 0-8, la UESC tornava a marxar a 5 punts. Però un bàsquet i falta sobre 
l'olesana  Eulàlia Vila escurçava el marcador al descans, 27-29.
El tercer quart permisivitat arbitral de la defensa local va afectar el joc de les sancugatenques, que es veien contrariament castigades amb 
constants faltes en contra, 13 faltes en contra per només 4 a favor, cedint 18 tirs lliures contra només 2. Aquest fet va fer perdre la 
concentració assenyalant 3 técniques a jugadores, 44-36, minut 9. Tot i això, es va redreçar la situació i es va recuperar el joc amb un 0-4, 
44-40 al final de quart.
L'últim quart una UESC molt concienciada va continuar amb un molt bon treball defensiu i poc a poc va anar retallant fins al minut 7 acabar 
donant la volta amb un parcial de 0-7, recuperant el control del joc i del resultat, 53-57. A partir d'aquest moment novament es va castigar la 
defensa visitant amb 6 tirs lliures en l'últim minut per només 2, d'aquesta manera a falta de 9 segons Olesa aconseguia donar la volta al 
resultat. Tot i això les l'equip negre-i-vermell va tenir temps de poder anotar per guanyar però el tir no va entrar, 59-58.
La propera setmana la UESC rep al líder en solitari el C.E. Sant Nicolau, que només ha perdut un partit, on intentaran donar la sorpresa i 
seguir amb la línea de bon joc de les últimes setmanes.

M.V.P.: Isa López amb 10 punts i una bona defensa va dirigir la recuperació de la UESC en la segona part.

1er 2o 3er 4o Extra

14-18 27-29 44-40 59-58


