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EQUIP LOCAL Resultat EQUIP VISITANT

UE SANT CUGAT 57-50 BOET-MATARO

CINC INICIAL CINC INICIAL

T. HERRERO A. CABRE

A. VULART 8 I. GRAUPERA 16

M. CARREÑO 13 M. SOLE 7

P. GARCIA 10 P. MORENO 2

A. LLOBET 5 P. SOLE 13

BANQUETA BANQUETA

R. PÉREZ 9 J. FARRIOLS 4

M. CUESTA 8 M. BARBENA

A. HIDALGO M. ORANIES 4

L. MARTIN 4 M. NAVARRO

C. LÓPEZ N. DUQUE 4

A. ALEGRE

ÀRBITRE PRINCIPAL O. GORNES

ÀRBITRE SECUNDARI D. GÓMEZ

PARCIALS ACUMULATS

CRÒNICA:

Nova victòria de la UESC per 57-50 davant d'un rival de la part baixa, el Boet-Mataro, allunyant-se del llocs de playout i així confirmant la 
línia de millora dels últims mesos.
Primer quart on les locals es van veure sorpreses per un 2-8 incial, però poc a poc van anar fent-se amb el control del ritme de joc per una 
bona defensa i un bon joc colectiu en atac van capgirar el resultat amb un 17-5 en els 7 últims minuts del quart, 19-13 al final del quart.
El segon quart les distancies es van mantenir degut a una millora en l'atac mataroní. L'intercanvi de cistellas es va allargar durant tot el 
quart, per marxar al descans amb un avantatge de 29-24.
En el tercer quart la UESC va tenir dos cares, uns primers 5 minuts on amb un 15-4 amb una defensa sense fisures i un joc fluid en atac, i 
uns darrers 5 minuts on les vermell-i-negres es van atascar fallant cistelles fàcils que va permetre rebaixar la diferencia a final de quart amb 
un 46-38.
Els primers minuts de l'últim quart va continuar la baixa efectivitat santcugatenca, fet que va permetre entrar de ple al partit a les visitants 
amb un 2-8, quedant l'amplia avantatge reduïda a només 2 punts, 49-47. Però la UESC va reconduir la situació i amb una notable millora en 
defensa i atacant amb facilitat les defenses platejades per les de Mataró, van imposar un 8-0 entrant en els últims 2 minuts amb una 
diferéncia de 10 punts, que van saber gestionar per acabar emportant-se una important victòria, 57-50.
La pròxima jornada les de Sant Cugat rebran la visita del C.N. Terrassa en un complicat partit contra un rival que lluita per estar als llocs 
capdavanters.

M.V.P.: Puri Garcia amb 10 punts, 7 rebots i 15 de valoració, va fer un partit molt complet ajudant a les vermell-i-negres a una nova victòria.
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