
CAMPIONAT DE CATALUNYA PRIMERA CATALANA FEMENINA

EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

A.B. PREMIA 46-60 UE SANT CUGAT

CINC INICIAL CINC INICIAL

N. MALDONADO 5 R. PÉREZ 6

P. PEDEMONTE 6 A. VULART 9

A. SELMA 10 L. MARTIN 12

J. CORTES 7 P. GARCIA

A. PRADOS 11 A. LLOBET

BANQUETA BANQUETA

A. MALDONADO 1 T. HERRERO 2

J. LIRIO M. CUESTA 7

J. VICENT 2 A. HIDALGO 11

M. BUSCARONS 4 M. CARREÑO 3

T. PUIG C. LÓPEZ 6

N. MASFERRER A. ALEGRE 4

I. ROCA

ÀRBITRE PRINCIPAL F. DIAZ

ÀRBITRE SECUNDARI J. SOLER

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

La UESC va aconseguir una nova victòria contra un Premià que no va poder competir contra el millor joc de les de Sant Cugat que van 
acabar guanyant per un còmode 46-60.
Un primer quart igualat on les santcugatenques van anar agafant petites avantatges aprofitant la seva superioritat interior i millor ritme 
ofensiu. Les visitants van aconseguir acabar el quart a dominant per 13-18.
El segon quart una millor sortida de la UESC va aconseguir un parcial de 2-8 en 3 minuts. Les forces es van anivellar degut a que el joc 
interior de les santcugatenques es va carregar amb faltes fent que no ataquéssin tant còmodament. D'aquesta manera es marxava a la 
mitja part amb un 27-33. 
El tercer quart les vermell-i-negres gracies a dominar el rebot defensiu van poder començar a fer el seu joc ràpid i directe i així ampliar les 
distàncies, rubricades amb un triple sobre la botzina des de mig camp d'Anna Vulart deixant el resultat amb un 33-45 amb el que va acabar 
el quart.
L'últim quart les vermell-i-negres van arrencar amb un 2-6 en 3 minuts, aconseguint ampliar fins als 16 punts, 35-51. La UESC es va dedicar 
a mantenir els avantatges sempre superiors als 11 punts i així emportant-se la victòria en un seriòs partit per 46-60.
Aquest important victòria fa afiançar la possició de les de Sant Cugat a 2 partits del playout, a més de guanyar un nou enfrontament directe. 
El pròxim cap de setmana les vermell-i-negres rebran al Boet Mataró, un rival de la part baixa però que en les últimes setmanes a 
experimentat una notable millora gracies al canvi de direcció a la banqueta.

M.V.P.: Laia Martin amb 12 punts, va ser la màxima anotadora i la jugadora més destacada de les santcugatenques.
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