
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

UE SANT CUGAT 57-55 BASQUET MOLINS

CINC INICIAL CINC INICIAL

A. HIDALGO 11 C. PAGES 11

M. CUESTA M. SISTANE 11

T. HERRERO 9 A. MESEGUER 12

A. LLOBET 2 C. BUBE 5

C. LÓPEZ 4 E. CHILLIDA 10

BANQUETA BANQUETA

A. VULART 10 M. RAJA

M. CARREÑO 6 C. GARCIA

I. LÓPEZ 2 S. ALEGRE

M. LLONCH 5 A.M. RODRIGUEZ 4

A. ALEGRE 8 M. GALLEGOS

L. RUBIO 2

ÀRBITRE PRINCIPAL O. ALOY

ÀRBITRE SECUNDARI F. J. GONZALEZ

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

La UESC va aconseguir el triomf en l'últim partit de la temporada davant del Bàsquet Molins per 57-55, completant així una gran recta final 
de lliga encadenant 5 victòries consecutives.
El primer quart va ser un frec a frec entre els dos equips. Tot i que les locals dominaven en el marcador sempre amb petits avantatges, el 
joc interior visitant anotava amb facilitat i també gracies als errors en el balanç defensiu de les de Sant Cugat, acabant 19-16 al final del 
quart.
El segon quart la manca d'anotació dels dos equips feia que el marcador no es mogués després dels primers 4 minuts. Peró després de 
modificacions en els ajustos de la defensa pressionant santcugatenca, i gracies a l'encert exterior, un parcial de 9-2, feia que les locals 
marxessin fins als 10 punts d'avantatge. El partit va arribar al descans amb un 31-22.
En el tercer quart les forces es van anivellar, la defensa zonal plantejada per les de Molins va frenar el joc local que va entrar en una fase 
de manca de ritme en atac, i així retallar distàncies amb un parcial de 3-7, apropant-se a només 5 punts. La UESC va aconseguir atacar 
amb més criteri i amb un bon encert des de la línia exterior van aconseguir recuperar l'avantatge, amb un 44-35 a final de quart.
L'últim quart les santcugatenques van mantenir distàncies sobre els 7 punts en el marcador. En el minut 8 de partit es va produir el canvi on 
es va retre homenatge a la jugadora santcugatenca Marina Llonch, que va posar fi a la seva etapa com a jugadora després de 23 anys al 
món del bàsquet. A partir d'aquest moment un parcial de 0-5 va apropar a les visitants fins als 2 punts a falta d'un minut. D'aquesta manera 
es va entrar en un final frec a frec en que les vermell-i-negres van convertir 2 tirs lliures, ampliant a 4 punts la diferència, que va ser 
novament retallada amb un triple apropant-se a només 1 punt a falta de pocs segons pel final. El partit va acabar amb dos tirs lliures per la 
local Anna Vulart a falta de 2 segons, que va aconseguir anotar el primer tir lliure i fallar el segon no donant temps a més, i així aconseguint 
el triomf per 57-55.
Amb aquesta victòria les de la UESC van tancar una magnífica temporada l'any del seu retorn a Primera Catalana, aconseguint a més a 
més pujar un lloc a la classificació acabant amb una meritòria vuitena plaça. 

M.V.P.: Alicia Hidalgo amb 11 va ser la màxima anotadora de les vermell-i-negres ajudant a una nova victòria.
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19-16 31-22 44-35 57-55


