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EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

UE SANT CUGAT 59-57 C.B. SANT JUST

CINC INICIAL CINC INICIAL

A. HIDALGO 15 S. FERNANDEZ 7

I. LÓPEZ 2 E. TEMPRADO 4

T. HERRERO 5 A. GILABERT 13

A. LLOBET 8 H. LUZ 4

M. CARREÑO C. MACIA 12

BANQUETA BANQUETA

M. CUESTA 4 A. VILLARO

A. VULART 18 L. GARCIA

M. LLONCH 3 M. LAUSIN

C. LÓPEZ N. GALLEGO

A. ALEGRE 4 A. CASANOVAS 6

I. MONCLUS S. DEL PUEYO

M. ESGLEYES C. MORENO 11

ÀRBITRE PRINCIPAL C. ROY

ÀRBITRE SECUNDARI V. LÓPEZ

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Una fluixa UESC es va acabar emportant un emocionant partit, 59-57, després d'un mal partit, davant d'un sòlid Sant Just amb una cistella 
en l'últim segon de la seva capitana, Aleyda Llobet.
El primer quart va ser un intercanvi de cistelles amb unes locals molt toves en defensa que permetien que les visitants poguéssin marcar el 
ritme del partit gracies a un molt millor joc interior, 18-19 al final de quart.
El segon quart les locals no aconseguien reconduir el partit i el control era totalment del Sant Just, que poc a poc va agafar petits 
avantatges gracies al control del rebot ofensiu que els hi permetia anotar en segones opcions, però tot i així les de Sant Cugat marxaven al 
descans amb opcions, 27-32, tot i la poca consisténcia defensiva.
El tercer quart una UESC més ficada va plantejar alternatives defensives que van incomodar el joc rival i poc a poc es van retallar els 
marges, parcial inicial de 11-4. D'aquesta manera les sancugatenques arrivaben al final del quart amb el marcador de 40-41, i així entrant 
en la recta final amb opcions.
L'últim quart tot i la igualtat, el pes el començaven a portar les locals marxant, 50-45, a falta de 4 minuts gracies a un nou parcial inicial de 
10-4. Però l'efectivitat exterior de les de Sant Just amb 2 triples consecutius i una cistella donaven la volta al marcador, amb un 0-8, en 
només 2 minuts. Els últims minuts l'intercanvi de cistelles va quedar palés i s'entrava amb els 2 equips empatats en l'últim minut, 57-57. Les 
vermell-i-negres van tenir l'últim atac per anotar però va ser tallat a falta 1,9 segons, pilota local. Tot feia pensar que el partit marxaria a la 
pròrroga, però la UESC va plantejar una jugada de fons per buscar un tir final, en el moviment Aleyda Llobet va quedar lliberada per buscar 
un tir que va acabar entrant sobre la botzina, donant d'aquesta manera el triomf a les locals per 59-57.
D'aquesta manera les sancugatenques guanyen un partit vital per seguir lluitant en la zona que els hi donaria la salvació. El pròxim partit es 
visita la pista del complicat Bàsquet Molins de Rei i d'aquesta manera es donarà per acabada la primera volta de la competició.

M.V.P.: Aleyda Llobet amb 8 punts. Va ser la jugadora decissiva amb el bàsquet que va acabar donant la victòria en l'últim segon.
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