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

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT: 

__4/3/17______ ____FONTOVA_______  __BELLPUIG___  

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

SNOW CB BELLPUIG  __                               CB ALMACELLES______________    

                                                                                

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 

Local: 28 22 20 16        86 

Visitant: 7 9 17 9        42 

 

PETITA CRÒNICA: 

Última victòria de la lliga regular dels nois de Bellpuig com a locals , i ja van 8 de seguides mostrant una enorme 

confiança en el joc i segurs de les seves possibilitats . Mostra d’ això és el gran inici dels locals on la forta defensa , la 

motivació i un gran encert en atac van fer que el marcador a la mitja part fos gairebé d’ escàndol vers el setè 

classificat de la lliga , un 50 a 16 que ho diu tot .  

A la segona part , els locals no van afluixar i van continuar defensant i estan fluïts en atac i , fruit d’ això, s’ aconseguí 

la major anotació de la temporada i tots els integrants de l’ equip van poder sumar punts . 

S’ acaba la lliga i amb un balanç de set derrotes , l’última, en el mes de febrer, fent un balanç més que positiu d’ 

aquesta segona volta i amb una bona preparació per afrontar els play –off amb optimisme . Preparats, però 

sobretot humils , ja que les victòries sempre venen , i més en aquest equip , després d’ un treball constant durant 

els 40 minuts de cada partit , independentment del rival... i aquí recau la “força” d’ aquest equip : treball , no baixar 

braços i no deixar de defensar en cap moment. Ara bé el bo , dissabte amb el pavelló ple contra CB Secà de St. Pere!  

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 

4 TARREGA 2  3 DOBLAS 0 

5 PASCUAL 4  4 MAGALLANES 0 

6 MARTI 10  5 ALBEJANO 3 

7 GALITÓ 16  6 RODA 10 

9 FIGUERES 8  8 RISCO 2 

10 GASSÓ 10  9 PARIS 17 

11 G.TORRES   11 HERNANDEZ 4 

12 GUASCH 6  13 ASUNCION 0 

13 I.TORRES 15  18 CABALLO 0 

14 MINGUELL 9  33 NADAL 6 

15 SOLE 6     

       

Entr1 G.FOLGUERA   Entr1 RISCO  

Entr2    Entr2   


