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CRÒNICA:
La UESC va aconseguir una importantíssima victòria a la pista del BF Viladecans, després d'un partit molt seriós per 43-46.
El primer quart va començar marcat per l'encert en el tir exterior de les de Sant Cugat que manàven en el marcador. Però un parcial de 9-2
de les locals feia que s'emportéssin el primer quart per 12-9.
El segon quart les locals mantenien les alternatives amb defenses zonals però les avantatges no van variar, marxant al descans amb el
marcador de 23-19.
El tercer quart una UESC poc encertada es trobava amb un Viladecans molt ficat que va marxar en el marcador amb un 9-1 en els primers
5 minuts. Però les alternatives defensives plantejades per les santcugatenques va fer que retornéssin el parcial amb un 0-9 tornant-se a
ficar dintre del partit. I així acabar el quart a només 4 punts, 38-34.
L'últim quart les defenses van predominar per part dels dos equips, així com la falta d'encert que feia que cap dels dos equips no anotéssin
en els primers 4 minuts. Però la millor dinàmica de les vermell-i-negres va fer que donguéssin la volta al marcador amb un parcial de 0-6, i
així poder controlar el matx amb petites avantatges. Destacant la gran defensa santcugatenca que va deixar amb només 5 punts a un dels
equips més anotadors de la lliga, 43-46 marcador final.
Aquesta important victòria sumat a la derrota del màxim perseguidor per evitar el playout, el TGN, fa que aquesta setmana la UESC tingui a
la seva mà la possibilitat de matemàticament a falta de 2 jornades, rubricar l'objectiu de la permanéncia si guanya al Bàsquet SAMA de
Viladecans.

M.V.P.: Aleyda Llobet amb 12 punts, amb bons percentatges, i 4 rebots, va ser la jugadora més destacada de l'equip sancugatenc.

