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

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT: 

__18/3/17_______ ___MARTIN_________  __LA SEU D URGELL__  

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

SEDIS MAPISA __                        BELLPUIG________________    

                                                                                

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 

Local: 8 10 7 20        45 

Visitant: 9 10 19 17        55 

 

PETITA CRÒNICA: 

Victòria clara del Bellpuig a la sempre difícil pista de la Seu on , el viatge, la pista i la bona qualitat dels equips del 

Pirineu fan d’ aquest desplaçament un lloc on no et pots confiar en absolut si vols tornar amb un somriure als llavis 

pels túnels i les corbes de tornada. I així fou, els visitants van sortir molt intensos en defensa , demostrant les ganes 

d’ imposar la seva millor arma : la defensa. Els punts al primer quart van impedir agafar ritme d’ anotació a la Seu i 

frenant la seva estrella Ausas , autor de 35 i 36 punts els últims partits (ahir només 13),  va ser la clau per deixar als 

locals en menys de 50 punts, gairebé norma de la casa ja amb els rivals . 

Un magnífic tercer quart en atac i defensa va permetre trencar el partit en favor dels visitants que l’ últim quart es 

van dedicar a controlar els anàrquics atacs locals. 

La varietat en l’ anotació visitant fa que tots els jugadors s’ hagin de marcar i demostrar el compacte que s’ està 

tornant l’ equip on , sempre competeix i juga els 40 min amb una alta intensitat , cosa que fa que els rivals no es 

puguin escapar en el marcador . 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 

5 GARCIA 2  4 TARREGA 1 

8 AUSAS 13  5 PASCUAL 8 

9 DOMENJO 0  6 MARTI 6 

11 CORCHETE 0  7 GALITÓ 10 

12 BERNADA 2  9 FIGUERES 13 

14 SOLE 0  10 GASSÓ 1 

16 VILES 9  11 G.TORRES 8 

18 RIBES 2  12 GUASCH 2 

19 DE AHUMADA 13  13 I.TORRES 7 

21 BESOLI 4     

35 TERUEL 0  15 SOLÉ 0 

       

Entr1 BENI   Entr1 G.FOLGUERA  

Entr2    Entr2   



RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
Tercera victòria consecutiva que permet mantenir-nos en la part alta de la classificació.  

La setmana vinent uns dels últims , Artesa de Segre visita Bellpuig ... partits on no tens res a guanyar i sí molt a 

perdre i on l’ autoexigència dels jugadors locals serà la clau del partit .   

 


