
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

SEDIS EFAUSA 59-55 UE SANT CUGAT

CINC INICIAL CINC INICIAL

L. FERNANDEZ 7 A. HIDALGO 12

J. GUILLEN 14 M. CUESTA 5

P. COLMENERO 2 T. HERRERO

J. PEREZ 8 A. LLOBET 4

V. GARRETA 7 M. CARREÑO 4

BANQUETA BANQUETA

M. REBES 3 I. PASTOR 6

A. REBES 2 A. VULART 15

A. PLA 14 I. LÓPEZ 1

L. SOLE C. LÓPEZ 3

C. SANCHO 2 A. ALEGRE 2

M. PORTA M. LLONCH 3

C. FLORES

ÀRBITRE PRINCIPAL J. RIBES

ÀRBITRE SECUNDARI M. JIMENEZ

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Derrota d'una UESC poc inspirada a la difícil pista de la Seu d'Urgell.
Un primer quart marcat per la pressió defensiva visitant que posava en problemes amb un 2-8 inicial, però poc a poc les de La Seu van 
anar entrant en el partit. Tot i el control i ritme del joc de les sancugatenques, el quart finalitzava amb un 10-11.
El segon quart començava amb un parcial de 4-9 visitant que gracies a una bona defensa posava en problemes l'atac a les locals. Tot i així 
només es marxava amb un 23-27 al descans a causa de les segones opcions donades per les de la UESC. 
El tercer quart el control del partit va ser de les locals que aprofitaven els errors defensius de les negre-i-vermelles que perdíen l'ordre i el 
rigor demostrat les últimes jornades. I així es donava la volta al marcador, 43-41.
L'últim quart una UESC que arrencava amb un 0-8, 41-49, semblava que anava a pel partit, però va ser inmediatament retornat amb un 
idéntic 8-0 de les locals que aprofitaven les errades de concetració de les visitans. D'aquesta manera s'entrava en un intercanvi de cistelles 
on les sancugatenques amb problemes per anotar veien con s'entrava en l'últim minut amb un desavantatge de 4 punts que les de La Seu 
van saber administrar fins al final, 59-55.
La propera setmana la UESC rep a Sant Fruitós un dels equips de la part alta de la classificació.

M.V.P.: Anna Vulart amb 15 punts, amb bons percentatges i 7 rebots, va ser la jugadora més destacada de la UESC.

1er 2o 3er 4o Extra

10-11 23-27 43-41 59-55


