
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

UE SANT CUGAT 66-56 SEDIS EFAUSA

CINC INICIAL CINC INICIAL

A. HIDALGO 19 L. FERNANDEZ 6

I. LÓPEZ 3 J. GUILLEN 8

A. ALEGRE 6 P. COLMENERO 5

A. LLOBET 14 J. PEREZ 2

M. CARREÑO 4 V. GARRETA 5

BANQUETA BANQUETA

T. HERRERO 4 M. REBES 6

M. CUESTA 1 A. REBES 10

A. VULART 15 A. PLA 10

M. LLONCH L. VILANOVA

C. LÓPEZ C. SANCHO 1

M. PORTA

C. FLORES 3

ÀRBITRE PRINCIPAL V. SUÑE

ÀRBITRE SECUNDARI A. REULL

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

La UESC aconsegueix una important victòria davant el Sedis que li fa mantenir-se en el llocs de lluita per evitar el playout, 66-56.
El primer quart començava amb un frec a frec ens els primers minuts tot i el control santcugatenc, poc a poc la pressió defensiva local va 
començar tenir els seus efectes i amb un parcial de 7-0, s'obria el primer avantatge, acabant 20-15 al final de quart.
El segon quart la manca d'encert des dels tirs lliures feia que la UESC no pogués ampliar la seva avantatge en els minuts inicials. Però 
l'encert exterior a partir de la meitat del periode feia agafar una màxima de 13 punts per les locals. El partit marxava al descans amb un 
38-31. 
En el tercer quart les forces es van nivellar i el partit va entrar en un intercanvi de cistelles, però un Sedis encertat en el tir exterior va 
retallar distancies aconseguint un 7-0 en els últims 2 minuts, apropant-se fins al 51-47 a final de quart.
L'últim quart tot i la igualtat, la UESC controlava el joc amb marges de 3-5 punts, fins que un triple d'Anna Vulart i un bàsquet i falta d'Alicia 
Hidalgo consecutius a falta de 3 minuts feien ampliar la distancia, i així arribar amb més tranquilitat a la recta final del partit, on van saber 
gestionar correctament els avantatges, aconseguint un important triomf per 66-56.
D'aquesta manera les sancugatenques guanyen un partit vital allunyat-se d'uns dels seus perseguidors. El pròxim partit la UESC visita la 
pista del lider, el Sant Fruitós, on intentarà plantar cara a un complicat rival.

M.V.P.: Alicia Hidalgo amb 19 punts i 6 rebots va liderar a les vermell-i-negres a una nova victòria.
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20-15 38-31 51-47 66-56


