
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

ASFE SANT FRUITOS 64-55 UE SANT CUGAT

CINC INICIAL CINC INICIAL

C. MOYA 2 A. HIDALGO 9

A. MUNS 6 A. ALEGRE 14

L. GIMENEZ 9 T. HERRERO 2

H. SANTAMARIA 17 A. LLOBET

N. ESTRADA M. CARREÑO 15

BANQUETA BANQUETA

M. ESTANY M. CUESTA

I. ESTANY 3 A. VULART 2

M. TEIXIDO 14 I. LÓPEZ 2

A. GARCIA 4 C. LÓPEZ 2

C. HINOJOSA M. LLONCH

L. ROSELL 5 L. ALGUERO 7

A. PLA 4 Y. MIÑANA

ÀRBITRE PRINCIPAL A. PUIG

ÀRBITRE SECUNDARI E. GARCIA

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Derrota d'una UESC que va competir tot el partit arrivant a posar en la primera part contra les cordes al lider de la categoria. Però que al 
final el millor encert de les del Bages va acabar fent que s'emportessin el partit, 64-53
Un primer quart marcat per la bona tasca defensiva de les visitants que van saber contenir el joc ràpid de les locals frenant les seves 
contres. Mentre, en atac, l'equilibri entre el joc exterior i interior santcugatenc donava més problemes a la defensa mixta plantejada per les 
locals. El quart finalitzava amb un 16-20.
El segon quart la dinàmica del primer quart va continuar amb un Sant Cugat que controlava el partit tant en atac com en defensa però que 
la qualitat de les locals les feia mantenir-se dins del partit a pocs punts de marge, 32-36.
Els primers 7 minuts del tercer quart  la UESC va seguir mantenint els petits marges de 3-5 punts, però una davallada en el joc fa fer perdre 
el control els últims minuts i les de Sant Fruitós amb un parcial de 9-0, capgiraven el marcador acabant 49-45 per les locals.
L'últim quart un ASFE més còmode va saber controlar les avantatges sempre entre els 5-7 punts. Els últims 2 minuts les santcugatenques 
van entrar perdent només de 4 punts, però 2 triples consecutius de la jugadora local, Mariona Teixidó, en situacions finals, van ser 
providencials per mantenir a una UESC que intentava entrar a guanyar el partit, i així emportant-se el partit, 64-53.
Aquest cap de setmana la UESC rep a la J.E. Terrassa on voldrà seguir amb la línia de bon joc de les últimes jornades i així emportar-se 
una important victòria que podria  fer donar un pas més per començar a afiançar-se als llocs que li donaran la salvació matemàtica.

M.V.P.: Marta Carreño amb 15 punts, i 10 rebots, va ser la jugadora més destacada de la UESC.

1er 2o 3er 4o Extra

16-20 32-36 49-45 64-53


