
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

UE SANT CUGAT 56-41 J.E. TERRASSA

CINC INICIAL CINC INICIAL

A. HIDALGO 13 O. NEGREBETSKA 2

T. HERRERO 3 C. ANDUCAS 4

A. ALEGRE 5 I. CERRUDO 3

A. LLOBET 1 E. DIAZ 12

M. CARREÑO 4 C. GARCIA 11

BANQUETA BANQUETA

M. CUESTA 4 C. BOULAY

A. VULART 6 N. PRUNERA

I. LÓPEZ C. CEREZUELA

C. LÓPEZ 18 A. TORRAS 3

M. LLONCH X. MARTINEZ 3

L. ALGUERÓ 2 M. AGUILERA 3

M. COMA

ÀRBITRE PRINCIPAL X. GOTSENS

ÀRBITRE SECUNDARI LL. GONZALEZ

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

La UESC va guanyar amb claredat el seu partit contra la JE. Terrassa, aconseguint així una important victòria, 56-41.
El partit començava marcat per la baixa anotació per part dels dos equips, on la UESC no aconseguia imposar la seva superioritat sota els 
taulells, tot i controlar bé en defensa, els baixos percentatges feien mantenir l'igualtat en el marcador, 10-7 al final del quart.
El segon quart la pressió defensiva i el millor domini sota els cercles feien que les de la UESC marxéssin en el marcador després d'un 6-0 
inicial. Els últims minuts la manca de control del joc estàtic local feia que les egarenques poguéssin fer el seu joc, fet que va propiciar que 
les avantatges no es fessin més grans, i el partit marxava al descans amb un 22-14.
En el tercer quart les forces es van nivellar i el partit va entrar en un intercanvi de cistelles, degut a que les vermell-i-negres van baixar 
l'intensitat en defensa i només van poder ampliar mínimament l'avantage, 36-25.
Els primers minuts de l'últim quart van transcórrer amb un nou intercanvi de cistelles, però apartir del minut 5 les santcugatenques van 
posar la directa i amb un parcial de 9-0 en 3 minuts van acabar de trencar el partit, posant la màxima diferència en el marcador, 53-34. Els 
últims minuts es van mantenir les avantatges només aixugades amb 2 triples finals, aconseguint un clar triomf per 56-41.
D'aquesta manera les sancugatenques guanyen un partit molt important que els hi permet allunyar-se a un partit més l'average del seu 
inmediat perseguidor el TGN. El pròxim partit la UESC visitarà la difícil pista del Viladecans, després de la parada per les festes de 
Setmana Santa. 

M.V.P.: Cris López amb 18 punts i 6 rebots, va dominar el joc interior en atac amb grans percentatges de tir.
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10-7 22-14 36-21 56-41


