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EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

UE SANT CUGAT 65-51 CE SANT NICOLAU

CINC INICIAL CINC INICIAL

A. HIDALGO 27 A. VERGE 3

A. VULART 10 B. BAYARRI 6

T. HERRERO 3 M. DIAZ 2

A. LLOBET 13 M. CAPDEVILA 1

M. CARREÑO 2 B. BARRERA 5

BANQUETA BANQUETA

I. PASTOR A. GENE

M. CUESTA 3 X. CASADO

I. LÓPEZ 3 T. LARA 2

C. LÓPEZ 2 M. RAFEL 3

A. ALEGRE 2 A. FUENTES 10

M. LLONCH V. VIANA 9

A. BONET 10

ÀRBITRE PRINCIPAL JA. ARIAS

ÀRBITRE SECUNDARI M. GONZALEZ

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Gran partit de l'UE Sant Cugat guanyant clarament al líder en el derbi vallesà per 65-51.
El primer quart va començar amb un intercanvi de cops on poc a poc la UESC anava agafant petits avantatges. A mitjans de quart la 
pressió local va posar en greus problemes a les visitants i amb un parcial de 6-0, marxaven 16-7 en el marcador, 18-11 final de quart, 
marcat per una gran defensa i controlant els atac per anotar còmodament.
El segon quart les locals mantenien la pressió defensiva i així els avantatges. Però els últims 2 minuts l'esforç es va fer palès i el poc control 
del rebot defensiu i la deballada física local es va veure contrarrestat amb el gran joc interior sabadellenc que amb un parcial de 0-9, liderat 
per una Vanessa Viana amb 7 punts, retallava a només 1 punt, 31-30, deixant el partit totalment obert al descans.
El tercer quart començava amb un 0-5 i semblava que el lider posava la directa, però la UESC va canviar el plantejament amb variants 
defensives que va colapsar la superioritat interior rival i amb una espectacular defensa deixava clavat al Sant Nicolau amb un parcial de 
20-0 en els darrers 8 minuts, liderats en atac per una inspirada Alícia Hidalgo les santcugatenques anotaven amb facilitat a les variants 
defessives plantejades per les sabadellenques, 51-36 al final del quart.
L'inici de l'últim quart un nou 0-5 de les visitants feia pensar que encara hi havia opcions de que entressin en el partit, però una nova pujada 
del ritme de les negre-i-vermelles li retornava un parcial de 10-0, aconseguint el màxim avantatge del matx, 61-41 a falta de 2 minuts. Els 
últims minuts les locals van dedicar-se a administrar els avantatges amb el partit ja sentenciat i així emportant-se  important victòria en el 
derbi vallesà, que li permet mantenir-se en la part alta de la classificació.
La propera setmana la UESC visita la sempre difícil pista de La Seu d'Urgell, on buscarà continuar demostrant el bon moment de forma que 
està atrevessant.

M.V.P.: Alícia Hidalgo amb 27 punts va liderar l'atac sancugatenc amb una gran actuació ofensiva.
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18-11 31-30 51-36 65-51


