
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

C.B. SANT JUST 46-57 UE SANT CUGAT

CINC INICIAL CINC INICIAL

E. TEMPRADO A. HIDALGO 15

A. CASANOVAS 4 T. HERRERO 3

H. LUZ 8 M. CUESTA

C. MORENO 12 A. LLOBET 8

I. MIRET 2 C. LÓPEZ 8

BANQUETA BANQUETA

N. GALLEGO 2 A. VULART 4

A. GILABERT 3 M. CARREÑO 12

S. DEL PUEYO I. LÓPEZ 4

C. FERNANDEZ M. LLONCH 3

S. FERNANDEZ 13 A. ALEGRE

ÀRBITRE PRINCIPAL D. GÓMEZ

ÀRBITRE SECUNDARI E. GIJÓN

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

La UESC va aconseguir una nova victòria davant del C.B. Sant Just, per 46-57, després d'haver certificat la setmana passada la 
permanéncia un any més a Primera Catalana. 
Un primer quart on l'inici de les sancugatenques tot i anotar amb facilitat, cedien fàcils cistelles de les locals que a meitat de quart 
dominaven 6-10. Els últims 4 minuts el domini ofensiu també es va convertir en domini defensiu, gracies a la agressiva pressió visitant, 
aconseguint un 0-7 que feia capgirar el marcador i així acabar el quart amb el resultat de 12-15.
El segon quart començava amb un intercanvi de cistelles. Però novament uns grans últims 4 minuts de les vermell-i-negres amb una gran 
pressió defensiva, ofegant a les locals, conjugat amb un joc interior dominador en atac, aconseguia un parcial de 0-10, i així marxava al 
descans amb un clar 20-32.
El tercer quart, l'intercanvi de cistella va ser la constant, amb una UESC que es dedicava a controlar els avantatges per sobre dels 10 
punts, agafant una màxima de 15 punts. Però els ajustos defensius de les locals van frenar el joc visitant. El quart finalitzava amb 
l'avantatge pel Sant Cugat per 31-43.
L'últim quart les de Sant Just amb una bonavan defensa van colapsar a l'equip sancugatenc, molt precipitat en atac, provocant un 10-2, 
apropant-se fins a només 4 punts. Les de la UESC van reajustar la seva defensa, recuperant el control del joc i poc a poc van anar treient 
distància. A falta de 3 minuts un parcial de 0-7, posava el marcador amb un 44-57, frenant així qualsevol reacció de les locals. Marcador 
final 46-57.
La propera setmana les santcugatenques rebran al C.B. Molins en l'última jornada de lliga. La UESC despedirà a casa la temporada, on 
buscaran una nova victòria davant del seu públic amb l'objectiu de lluitar per la vuitena plaça, i aíxi acabar de rubricar una magnífica 
campanya l'any de la seva tornada a Primera Catalana.

M.V.P.: Marta Carreño amb 12 punts i 9 rebots, va destacar tant en facetes ofensives com defensives, mostrant-se molt fiable amb grans 
percentages.

1er 2o 3er 4o Extra

12-15 20-32 31-43 57-46


