
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

UE SANT CUGAT 67-45 SAMA VILANOVA A

CINC INICIAL CINC INICIAL

A. HIDALGO 13 H. LUQUE 2

T. HERRERO 10 E. ISERN 6

A. ALEGRE 5 M. TORRUELLA 9

A. LLOBET 5 J. PUIG 3

M. CARREÑO 8 L. TORRES

BANQUETA BANQUETA

M. CUESTA 4 J. RODRIGUEZ 8

A. VULART 9 A. PASCUAL 13

I. LÓPEZ E. MEGIAS 4

M. LLONCH 3

C. LÓPEZ 9

L. ALGUERÓ 1

ÀRBITRE PRINCIPAL O. ALOY

ÀRBITRE SECUNDARI D. MAS

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

La UESC va guanyar amb claredat el seu partit contra el SAMA Vilanova, per 67-45. Aconseguint la victòria número 15 de la temporada i 
assegurant matemàticament la permanéncia a Primera Catalana després de l'ascens l'any passat.
El partit començava amb una UESC sabedora que la victòria assegurava la permanència, i així amb un gran inici, gracies a una forta 
pressió defensiva i contraatacs ràpids i efectius, col-locaven un 11-0 en els primers 5 minuts, amb un SAMA que no era capaç de redreçar la 
situació tot i les diferents alternatives defensives, 19-6 al final del quart.
En el segon quart les locals van mantenir les distàncies còmodes al marcador durant la primer part del quart. Però una nova apretada local 
amb un 10-2 els últims 5 minuts feia que es marxés al descans amb un clar 35-17.
En el tercer quart la relaxació local barrejada amb unes visitants més encertades, retallaven fins al 39-28, amb un parcial de 4-10, que podia 
fer pensar les de Vilanova tornéssin a entrar en el partit. Però de nou el joc ràpid santcugatenc i la bona defensa li retornaven un parcial de 
10-1, marxant fins als 20 punts d'avantatge, i així acabar el quart amb el marcador de 52-35.
L'últim quart va ser de tràmit on les del Garraf molt tocades anímicament no van plantejar complicacions a les vermell-i-negres que van 
acabar ampliant fins al contundent resultat final, 67-45.
D'aquesta manera les sancugatenques certifiquen la continuitat de l'equip a Primera Catalana la temporada vinent a falta de 2 jornades pel 
final de lliga. Les noies de la UESC un cop assegurada la zona tranquila buscaran escalar llocs a la classificació per acabar de rubricar una 
màgnifica temporada en la seva tornada a la categoria.

M.V.P.: Tamara Herrero amb 10 punts, 3 assisténcies, 3 recuperacions i 5 rebots, va ser clau en el joc santcugatenc donant molta estabilitat 
tant en defensa com en atac.

1er 2o 3er 4o

19-6 35-18 52-35 67-45


