
RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
CATEGORIA: JÚNIOR FEMENÍ NIVELL A 

DATA PARTIT: 10/02/2018 ÀRBITRE:  SOTERAS, O. LOCALITAT:   BELLPUIG   

EQUIP LOCAL: FITÓ CB BELLPUIG            EQUIP VISITANT:  CB CALAF   

                                                                                

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 
Local: 10 12 10 6        38 
Visitant: 4 19 9 14        46 
 

PETITA CRÒNICA:  

El júnior femení aquest dissabte va començar la recta final de la fase de grups davant d’un CB 
Calaf que era el líder invicte i el qual ens va guanyar d’una diferència de 49 punts a la seva 
pista. Tot i això, les noies sabien que era un partit que s’havia de lluitar i sortir des del minut 1 
a saltar per cada rebot, tirar-se per cada pilota... i així ho van fer, van realitzar un gran inici de 
partit agafant una diferència de 6 punts al final del primer quart. Això va fer reaccionar les de 
Calaf, que no s’esperaven pas aquest resultat, però les noies locals van continuar amb la seva 
gran intensa defensiva per poder estar a prop al marcador al final de la primera meitat. L’inici 
de la segona part va començar amb una diferència d’un punt favorable a les visitants, però el 
marcador es va igualar al final d’aquest quart on les de Bellpuig van mostrar un bon joc ofensiu 
jugant com saben jugar i corrent bé al contraatac gràcies a una excel·lent defensa. L’últim 
quart el vam començar a jugar amb molts nervis, però sense deixar de banda la intensitat 
defensiva que es va veure durant tot el partit. Un parcial de 6-0 a l’inici d’aquest quart va 
enfonsar una mica les de Bellpuig i els va costar aixecar el cap i continuar lluitant pel partit. 
Realment ho van donar tot de principi a final però els nervis ens van jugar en contra en el tram 
final del partit.  

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
5 PETIT,  R. 2  4 INVERNON,  N.  
6 PUJOL,  M. 6  8 PLANELL,  A. 16 
7 PIQUÉ,  T.   9 PERRAMON,  J.  
8 MINGUELL,  N. 7  11 ESTEBAN,  C. 4 
9 SEGURA,  B.   13 PAGARES,   ‘CAP’  M. 5 
10 FARRÉ, ‘CAP’  L. 12  15 CODINA,  J. 6 
11 VALL,  J. 6  18 FERNANDEZ,  E. 2 
12 CARNÉ,  A.   99 EL ASNAOUI,  N. 13 
15 LLOVET,  A. 5     
23 ESPINET,  H.      
25 BOIX,  N.      
       
Entr1 RAMÍREZ,  I.   Entr1 BUSQUETS,  J.  
Entr2 GASSÓ,  S.   Entr2   
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Un gran partit de les noies del Bellpuig que van demostrar que són un excel·lent equip i que es 
pot lluitar cada partit perquè som un equip per estar en unes posicions més altes de les que 
estem actualment. Ara cal mantenir la línia i lluitar els dos últims d’aquesta fase que ens deixa 
un gust amarg, ja que hem vist que podríem haver estat en la part alta de la taula i guanyant, o 
almenys, lluitant molts més partits. A seguir noies i acabar amb bon gust aquesta primera fase!  
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