
RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
CATEGORIA: _____SENIOR MASCULI  “A”_____________________________________ 

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT: 

__25/2/17_______ ___NUÑEZ_________  __LA RAPITA___  

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

VALLFOGONA      __                        BELLPUIG________________    

                                                                                

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 

Local: 13 19 8 13        53 

Visitant: 14 16 8 11        49 

 

PETITA CRÒNICA: 

Derrota molt ajustada contra un rival directe que deixa als de Bellpuig força lluny de les primeres posicions en la 

classificació general . El partit jugat en un hora i una pista força complicades va ser igualat en tot moment i que es 

va decidir als últims minuts on l’ atac del Bellpuig es va veure bloquejat per una zona força tancada que deixà els 

visitants  anotar nomes 4 punts en els últims 7 minuts de partit . Com a aspecte positiu destacar la gran defensa 

col·lectiva i deixant als locals en només 53 punts quan son un dels equips amb més tir exterior i punts a les mans de 

tot el campionat. Malauradament la qualitat del local  Piñol amb 25 punts fou determinant per endur-se la victòria . 

Pels visitants, en atac ,  només Figueres va estar al nivell habitual i la bona aportació de Solé . 

Derrota dolorosa , ja que hi havia bones expectatives i confiança en guanyar fora de casa davant un rival directe en 

la lliga que ens va eliminar de la Copa , ara a pair-la , aixecar el cap i continuar esforçar-se com fins ara, ja que si una 

cosa no es pot negar mai als noi de Bellpuig és que lluiten sempre fins al final i davant d’això només queda anar amb 

el cap ben amunt i continuar millorant . 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 

4 PLANES 0  4 TARREGA 0 

7 PRAT 1  5 PASCUAL 3 

10 SEGARRA 2  6 MARTI 3 

11 HERRERO 3  7 GALITÓ 3 

14 MARTIN 0  9 FIGUERES 20 

23 SAHTOUT 2  10 GASSÓ 0 

30 MOLINA 0  11 G.TORRES 3 

44 PIÑOL 25  12 GUASCH 0 

45 RICART 0  13 G.TORRES 4 

55 BLANCH 15  14 MINGUELL 0 

00 GASSO 3  15 SOLÉ 13 

       

Entr1 R. BLANCH   Entr1 G.FOLGUERA  

Entr2    Entr2   


