
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

CE SANT NICOLAU 61-49 UE SANT CUGAT

CINC INICIAL CINC INICIAL

A. VERGE 5 A. HIDALGO 17

S. BOTAS 4 A. VULART

M. DIAZ 1 T. HERRERO

M. CAPDEVILA 18 A. LLOBET 15

B. BARRERA 6 M. CARREÑO 2

BANQUETA BANQUETA

A. IRAZOKI M. CUESTA 2

A. BONET 6 M. LLONCH 4

T. LARA 2 I. LÓPEZ

S. RAYA 1 C. LÓPEZ 2

A. FUENTES 11 A. ALEGRE 7

V. VIANA 7

ÀRBITRE PRINCIPAL R. AZNAR

ÀRBITRE SECUNDARI A. APARICIO

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Derrota de la UESC contra un eficaç Sant Nicolau, després d'un mal tercer quart, per 61-49. 
Un primer quart marcat per l'encert dels dos equips, amb un constant intercanvi de cistelles feia que el partit no es desnivellés, 24-21.
El segon quart començava amb les sancugatenques posant un parcial de 0-7 donant la volta al resultat, però va ser frenat per 3 triples 
consecutius de les locals que es tornaven a posar per davant marxant al descans guanyant 38-32.
El tercer quart el control del partit va ser de les locals amb un gran encert en el tir, anotaven amb facilitat, i per contra les de Sant Cugat 
amb un baix percentatge i poc sòlides en defensa només aconseguien anotar 4 punts i d'aquesta manera veien com les de Sabadell 
marxaven a final de quart, 49-36.
L'últim quart la UESC va tornar a redreçar la dinàmica millorant tant en atac com en defensa, però les locals van saber frenar el ritme de les 
santcugatenques i gestionar els parcials impedint a les visitants entrar amb opcions a la recta final, i així acabar emportant-se el matx per 
61-49.
La propera setmana la UESC rep a La Seu en un partit que buscaran la victòria que els hi permeti recuperar-se de les últimes derrotes 
davant d'un rival directe. 

M.V.P.: Aleyda Llobet amb 15 punts i 8 rebots, van ser la jugadora més destacada donant diferents sortides al joc ofensiu amb bons 
percentages.
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