
RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
CATEGORIA: IINFANTIL FEMENÍ 

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT: 

21/1/17              FARRAN, A                              BELLPUIG 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

C.B.BELLPUIG                                                                    DOLCETA C.B.BALAGUER   

 

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 

Local: 4 0 2 1 4 2 2 8    23 

Visitant: 4 7 4 0 6 9 4 8    42 

 

PETITA CRÒNICA: 

Partit corresponent a la 2 jornada en un nou grup. 

Segona jornada seguida perdent però jugant tàcticament pot ser el millor partit de la temporada. 

Hem començat una nova lliga, amb equips molt forts els quals no estàvem acostumades, tot i així, com a entrenador 

no puc sentir una grata satisfacció i frustració a la vegada, ja que des de que hem tornat estem jugant a un nivell 

molt  alt però ens falta saber acabar les jugades amb cistella, i no rebem el premi que ens mereixem molts cops. 

Vam començar el partit molt bé, ficades a dins el partit, defensant molt bé i jugant en atac de la millor manera que 

sabem. En el segon quart vam sortir igual, però jugàvem contra un rival molt fort, i en un parell d’encantades que 

vam tenir ho van aprofitar per agafar una distància en el marcador. 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 

6 ANNA ARAGONCILLO 8  2 CABALLERO, A 2 

8 RUT BONCOMPTE 6  4 JUAREZ, L 0 

9 IRENE VALL 0  5 TORRES, P 0 

10 OMAIMA TACHALAI 0  8 SERENA, M 4 

11 CLARA BERNAT ABSENT  10 COTES, A 10 

14 ALBA GABERNET 0  13 SANCHEZ, S 2 

18 NIDIA SALADRIGUES 4  16 VILES, M 4 

21 LAIA TORRES 3  19 BELLMUNT, R 0 

22 ANNA CAMPOS 0  20 AGELET, L 10 

23 BERTA RIBALTA 0  22 ESCODA, N 10 

24 LAURA SALADRIGUES 2  23 TORREDET, C 0 

       

Entr1 SERGI MINGUELL   Entr1 SANCHEZ, A  

Entr2 JUDIT MINGUELL   Entr2 CUSET, F  

FALTES:  9 FALTES 
TIRS LLIURES:  3/17 

 FALTES:  15 FALTES 
TIRS LLIURES:  2/7 



RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
En el tercer, quart i cinquè quart vam seguir igual, donant la cara davant un rival el qual ens és superior, defensant-

les fins que es quedessin sense idees i nosaltres en atac fent-les parar boges, una llàstima que no acabéssim 

d’aprofitar les ocasions de tir que teníem , ja que ens hagués permès tornar a entrar al partit. 

En el sisè quart es va començar a notar el cansament, i davant un rival fort no ho desaprofita i ens van donar un 

altre cop el qual ja ens va deixar sense poder reaccionar quan, a més a més al 7setè quart sens va fer mal una 

jugadora. Recuperat aviat Laura ! 

Últim quart quasi bé de tràmit en el que tot i havent sofert com ho havíem fet vam acabar donant la cara. 

Tot i la derrota, molt content per la imatge mostrada ja que com he dit, potser es el millor partit que em jugat 

tàcticament però al final guanya qui fa més cistelles i aquest cop no vam ser nosaltres 

Moltes felicitats a totes les jugadores i dir només que si seguim així, tot i estar en un grup difícil al final tindrem la 

nostra recompensa si seguim treballant així ! 


