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EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

UE SANT CUGAT 76-79 BF VILADECANS

CINC INICIAL CINC INICIAL

A. HIDALGO 13 A. GRACIA 20

M. CUESTA 10 S. GONZÁLEZ 9

M. LLONCH 2 N. FERNÁNDEZ 1

A. LLOBET 15 C. BERMEJO 20

M. CARREÑO 12 L. BALCELLS 6

BANQUETA BANQUETA

T. HERRERO A. MÁRMOL 2

A. VULART 14 A. ESTEVE 10

I. LÓPEZ 8 N. BALASTEGUI 9

C. LÓPEZ 2 A. GIMÉNEZ

A. ALEGRE M. RODRÍGUEZ

I. PASTOR M. VELASCO

M. ESGLEYES B. PEROPADRE 2

ÀRBITRE PRINCIPAL C. ROY

ÀRBITRE SECUNDARI V. LÓPEZ

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

El pavelló de la Rambla del Celler va viure un emocionant partit on la UE Sant Cugat va acabar caient davant del BF Viladecans després de 
dos pròrrogues per 76-79.
El primer quart va començar amb un intercanvi de cops on ja es preveia l'igualtat entre els dos equips. Cap dels dos equips aconseguia 
marxar en el marcador tot i les alternatives defensives plantejades pels 2 equips, 12-14 al final de quart.
El segon quart les locals mantenien la pressió defensiva i tot i l'igualtat, poc a poc va començar a posar en problemes l'atac visitant, afegit a 
un millor domini en atac del joc interior, feia que amb un parcial de 7-0 al final del quart sobrís la primera avantatge marxant al descans amb 
el marcador de 33-27. 
El tercer quart una UESC molt intensa aconseguia en els primers minuts continuar ampliant les avantatges amb un parcial de 9-3. Però la 
defensa visitant va començar a crear problemes en l'atac sancugatenc i poc a poc les de Viladecans van anar tornant a entrar en el partit i 
gracies a l'encert exterior i un joc més vertical aprofitaven per recuperar-se en el marcador amb un 3-14 en els últims 2 minuts, deixant el 
marcador amb 51-50, i el partit totalment obert.
L'últim quart la igualtat va quedar palesa on l'intercanvi de cistelles va ser constant. La tensió i les errades feia que cap dels 2 equips 
aconseguís marxar. A falta d'un segon per acabar el partit Viladecans guanyava 70-71, amb pilota de fons per les locals, la jugada va 
alliberar a A. Llobet que va rebre falta castigada amb 2 tirs, dels quals només va aconseguir anotar un i així forçar la pròrroga, 71-71.
La primera pròrroga va ser una calca de l'últim quart, nou intercanvi de cistelles entrant en l'última possessió perdent les sancugatenques 
per un punt, novament forçant tirs lliures, aquest cop sobre A. Vulart, que només va poder anotar el que forçava la segona pròrroga.
La segona pròrroga tot i l'igualtat, l'últim minut les de Viladecans van controlar millor els nervis i van tenir les opcions per acabar emportant-
se el partit. 
Les pròximes tres setmanes la lliga para per les festes nadalenques, on la UESC acaba l'any amb un balanç de 6 partits guanyats i 6 
perduts, en la novena plaça. El pròxim partit serà el segon cap de setmana de gener on les negre-i-vermelles visiten la pista del SAMA 
Vilanova.

M.V.P.: Aleyda Llobet amb 15 punts, amb bons percentatges, i 9 rebots, va ser la jugadora més destacada de l'equip sancugatenc.

1er 2o 3er 4o Extra 1 Extra 2

12-14 33-27 51-50 61-61 71-71 76-79


