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

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT: 

__4/2/18______ ____SOLIS__  __ALPICAT__  

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

ALPICAT B  __                        SNOW CB BELLPUIG__________    

                                                                                

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 
Local: 11 10 7 13        41 
Visitant: 10 11 17 13        51 
 

PETITA CRÒNICA: 

Primer partit de lliga de la segona volta al camp del líder, empatat amb el Bellpuig i, on ningú havia guanyat . 

Partit molt complert dels visitants que es van aixecar , i de quina manera, després de la derrota a casa a la final de 
Copa . Els grans equips es demostren en situacions adverses, i la victòria al camp del rival directe suposa una gran 
injecció de moral i maduresa per l’ equip . El partit ,en el resultat, es va decidir en el tercer quart amb un parcial de 
0-9 que donà un avantatge de 10 punts que es va mantenir en l’ últim quart . Destacar la gran defensa de canvis 
durant tot el partit que deixà al segon anotador de la lliga en 41 punts a casa seva , tota una demostració d’ 
intensitat , ganes i talent defensiu.  

Respecte la clau de la victòria : l’ aspecte mental . L’equip va disfrutar del partit , va jugar sense pressió , va jugar 
sense haver d’ agradar ni complaure a ningú exterior de la grada . Van jugar per ells , pel treball propi , per la 
satisfacció de practicar basquet i... el resultat va sorgir : la calma , l’ encert , la templança i la tranquil·litat van donar 
la victòria al Bellpuig , que amb la màxima humilitat possible es posa líder en solitari . A seguir millorant , és el camí. 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
5 ALMACELLAS 0  4 J.BOLBA 8 
8 TORRES 0  5 A.PASCUAL 12 
9 SUMALLA 5  6 S.MARTI 6 
10 MELCION 3  7 A.GALITÓ 3 
12 PEREMARTI 9  8 A.GUIM 3 
15 GIMENO 5  9 S.FIGUERES 8 
23 GIRIBET 6  10 P.MARTI 5 
27 MALLEN 7  11 G.TORRES 3 
33 MARIN 0  13 I.TORRES 0 
39 MARIN 3  15 J.SOLÉ 3 
54 REDISO 3     
       
Entr1 J.COTONAT   Entr1 G.FOLGUERA  
Entr2    Entr2   


