
RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
CATEGORIA: IINFANTIL FEMENÍ 

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT: 

25/03/17               GONZALEZ,M                                   MOLLERUSSA 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

C.B. MOLLERUSSA                                                            C.B.BELLPUIG 

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 

Local: 2 8 5 6 2 11 10 5    53 

Visitant: 6 8 4 0 2 2 1 6    25 

 

PETITA CRÒNICA: 

Últim partit d’aquesta segona lliga en la qual no ens em trobat gens a gust. 

No hem pogut acabar aquesta segona lliga amb cap victòria, però això no reflecteix la bona imatge que hem tingut 

en segons quins partits, lluitant-los fins al final i demostrant que sabem jugar com toca i quan toca. 

El partit el vam començar bé, més encertades que les rivals de cara a cistella, fet amb el qual vam acabar el primer 

quart guanyant. En el segon elles van sortir molt més fortes i van començar a demostrar el perquè estan on estan a 

la classificació. 

En el tercer quart vam jugar un joc bastant de descontrol per part de tots dos equips anant amunt i avall sense 

saber molt bé a que jugar cap dels dos. Per mala sort en el quart següent elles van sortir endollades i nosaltres una 

mica despistades i ens van clavar un 6-0. 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 

2 TERES,M 2  6 ANNA ARAGONCILLO 12 

5 DALMAU,J   8 RUT BONCOMPTE  

6 GONZALEZ,L   9 IRENE VALL  

8 SOLDEVILA,S   10 OMAIMA TACHALAI 2 

10 BELLET,M 6  11 CLARA BERNAT  

12 JOSA,E 6  14 ALBA GABERNET 2 

13 PUJOL,A 13  18 NIDIA SALADRIGUES 2 

14 CODINA,M 14  21 LAIA TORRES 3 

15 GARROPE,G 5  22 ANNA CAMPOS 2 

00 MARTINEZ,M 7  23 BERTA RIBALTA 2 

    24 LAURA SALADRIGUES ABSENT 

       

Entr1 TOMAS, A   Entr1 SERGI MINGUELL  

Entr2    Entr2 JUDIT MINGUELL  

FALTES:  11 FALTES 
TIRS LLIURES:  5/10 

 FALTES:  15 FALTES 
TIRS LLIURES:  5/12 



RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
Després de la mitja part vam tornar a ser contundents a darrera i corrent endavant amb una mica de desencert al 

final. En el següent quart però vam veure que estaven molt distanciades i vam deixar de fer el que tocava i ens van 

tornar a fer un parcial contundent en els següents quarts. 

Al final vam intentar de jugar diferent per veure si podíem canviar una mica el ritme del partit i vam acabar 

guanyant aquest darrer quart. 

Al final victòria pel Mollerussa. 

Ara toca afrontar dues eliminatòries contra l’Artesa de Segre en el que esperem demostrar el nostre nivell i intentar 

posar-nos en una lliga on ens ho podem passar bé jugant i competint com em demostrat que sabem fer. 

Salut i bàsquet ! 

 


