
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

UE SANT CUGAT 58-51 NEMSER TGN BASQUET

CINC INICIAL CINC INICIAL

A. HIDALGO 8 G. FORT

A. VULART 20 O. FORT 9

M. CUESTA 3 L. MARTINEZ

M. LLONCH 2 L. VILAMAJOR 4

M. CARREÑO 13 A. MUÑOZ 2

BANQUETA BANQUETA

T. HERRERO 3 M. MAGRE

I. LÓPEZ 1 C . MARTI 2

A. LLOBET 3 N. SICILIA 6

C. LÓPEZ 1 J. GOMEZ

A. ALEGRE E. CABRE

M. MARTI 14

I. VILLEGAS 14

ÀRBITRE PRINCIPAL F. PONCE

ÀRBITRE SECUNDARI C. IMO

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

La UESC es va acabar emportant un partit que va començar molt bé però que un lluitador TGN va posar problemes fins a l'últim moment, 
58-51.
El primer quart començava amb una gran arrancada de les locals amb un 8-0 ens els primers 3 minuts, la UESC anotava amb facilitat, 
superant còmodament la pressió visitant. Poc a poc les de Tarragona començaven a estabilitzar el partit però no aconseguien reduir els 
avantatges inicials, 20-12 al final de quart.
El segon quart les de TGN aprofitaven els errors defensius locals gracies a un fluid atac i una millor actitut en el treball defensiu, així com en 
el control del rebot. D'aquesta manera colocaven un parcial de 1-10 en els primers 5 minuts, i així entraven de nou en la lluita del partit. Les 
locals molt desconectades en defensa en tot el quart, tenien moltes dificultats per anotar i el partit marxava al descans amb un 27-28. 
En el tercer quart les forces es van nivellar i el partit va entrar en un intercanvi de cistelles, on la UESC reajustava la defensa i frenava el 
fluid atac tarragoní, i amb millors accions ofensives aconseguia donar la volta al marcador, 42-40.
L'últim quart tot i la igualtat, les variants defensives plantejades per la UESC comencaven a tenir efecte, i el desgast físic de les visitants 
feia que l'efectivitat ofensiva baixés. Les sancugatenques es van començar a trobar còmodes en atac i molt més sòlides en defensa van 
començar a treure petits parcials de 4 i 5 punts, i així arribar amb més tranquilitat a la recta final del partit, on van saber gestionar 
correctament els avantatges, aconseguint un important triomf per 58-51.
D'aquesta manera les sancugatenques guanyen un partit vital davant d'un rival directe i així seguir lluitant en la zona que els hi donaria la 
salvació. El pròxim partit la UESC rebrà de nou a casa un dels equips més en forma del 2014, el C.B. Tarragona.

M.V.P.: Marta Carreño amb 13 punts i 13 rebots, va dominar el joc interior donant molta estabilitat en defensa gracies a la seva intimidació i 
en atac amb grans percentatges de tir.
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