
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

JOVENTUT ESPORTIVA TERRASSA 48-63 UE SANT CUGAT

CINC INICIAL CINC INICIAL

O. NEGREBETSKA 6 A. HIDALGO 9

C. ANDUCAS 11 A. VULART 19

I. CERRUDO 6 T. HERRERO 4

C. GARCIA 6 A. LLOBET 9

E. DIAZ 10 M. CARREÑO 10

BANQUETA BANQUETA

CH. BOULAY 4 I. PASTOR

N. PRUNERA 4 M. CUESTA 2

C. CEREZUELA I. LÓPEZ 1

X. MARTINEZ 1 C. LÓPEZ 4

M. COMA A. ALEGRE 3

M. LLONCH 2

ÀRBITRE PRINCIPAL J. SOLER

ÀRBITRE SECUNDARI S. FERNANDEZ

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Important victòria d'una UESC que segueix sumant punts que li permeten mantenir-se en la zona tranquila de l'igualat grup 1 de la Primera 
Catalana.
Un primer quart marcat per la pressió defensiva visitant que impossibilitava el joc de les egarenques, recuperant pilotes que facilitaven 
l'anotació, i un joc fluid en els estàtics, feia que el quart acabés amb un 7-18.
El segon quart on d'inici la UESC controlava el ritme que més li beneficiava arribant a marges de +14, però tot i el control un bon final de 
quart de les locals feia que es marxés al descans amb un 22-32.
La represa del tercer quart començava amb un 0-4 per les sancugatenques ampliant novament a +14, però la defensa de les de Terrassa 
poc a poc feia que l'atac visitant perdés fluidesa i així reduien amb un parcial de 6-0 en els 2 últims minuts, amb una UESC que amb errors 
defensius deixava entrar al partit a les locals, 40-44.
L'últim quart una UESC molt ficada en defensa i liderada en atac per una inspirada Anna Vulart, 9 punts i 3 assisténcies en el quart, que 
anotava i repartía joc facilitant còmodes atacs, impossaven un parcial de 2-13 en els primers 8 minuts. D'aquesta manera les vermell-i-
negres gestionaven l'avantatge per emportar-se un nou derbi vallesà per 48-63.
La propera setmana no hi haurà competició degut al pont de Desembre. Aquestes 2 setmanes la UESC afrontarà la preparació de l'últim 
partit del 2013 contra un dels rivals més en forma de la lliga, B.F. Viladecans.

M.V.P.: Gran partit d'Anna Vulart, amb 19 punts, va liderar l'equip anotant i dirigint el joc sancugatenc.

1er 2o 3er 4o Extra

7-18 22-32 40-44 48-63


