
 

 

CATEGORIA: C.T. JÚNIOR MASCULÍ      1a fase – Grup 01                     

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT:               HORA: 

18-02-2018             JESÚS GARCIA                            LLEIDA               12’30h 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

SICORIS                                                        COPISTERIA PAPERS  C.B. BELLPUIG                              

                                                                                  

PARCIALS: 

 1 2 3 4 Pr1  Final 
Local: 17 18 16 12 -  63 
Visitant: 12 7 12 16 -  47 
 
Resultat 

 
17 
- 

12 

 
35 
- 

19 

 
51 
- 

31 

 
63 
- 

47 

   

 

PETITA CRÒNICA:    Darrer partit de la primera fase, enfront d’un equip de Lleida, el Sicoris. 

El matx va arrancar amb domini de l’equip visitant, trenant bons moviments d’atac i 
aconseguint bones cistelles. Per l’altra banda, els locals malgrat dominar el rebot, no 
estaven encertats a l’hora de fer cistelles en aquest inici. Així, l’equilibri en el marcador 
va durar fins el minut 12 de joc, 18 a 16, doncs les contínues pèrdues de pilota per part 
de l’equip de Bellpuig, van estar aprofitades pel seu rival per aconseguir cistelles amb 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
8 Esquerda            J 3  7 Pau       Saladrigues 6 
9 Manzano            S. 11  9 Isaac     Torres 2 

13 Moreno              A. 4  10 Adrià     Roig 7 
15 Bellet                  P. xxxx  11 Martí     Torres 4 
25 Barnera              M. 2  13 Roger     Verdaguer 11 
26 Moya                  M. 2  15 Abel        Estiarte - 
29 Passamont         A. xxxx  17 Adrià      Garcia - 
35 Salcedo               O. 22  21 Genís      Segarra Absent 

36 Casanovas          M. 13  23 Roger     Fontova 5 
40 Ruiz                     G. 2  28 Àlex       Dominguez 7 
42 Culleres              A. 4  98 Joel        Pijuan Lesionat 

    00 Roger   Ribalta 5 
       

Entr1 Ricard                A.   Entr1 Francesc Bori  
Entr2 ------------------   Entr2      --------  
 Tirs lliures:    7   de   12 

Faltes comeses:     20 
   Tirs lliures:    10  de  22 

Faltes comeses:   17      
 



 

 

ràpids contraatacs, que sumat a l’escàs percentatge d’encert dels taronges en el 
llançament a bàsquet, va propiciar un parcial de 17 a 3 fins arribar al descans. Aquesta 
desfeta visitant va permetre als locals disparar-se en el marcador per un còmode 
avantatge, 35 a 19, un cop arribat a l’equador del partit. 

En la represa, si bé es va millorar amb la circulació de pilota, l’encert de cara cistella 
continuava sota mínims, moltes errades sota cistella, i des de mitja i llarga distància. Tot 
el contrari que l’equip vermell, que es va mostrar molt encertat des de més enllà de la 
línia de 6’25, passant a incrementar una mica més la distància en l’electrònic  al finalitzar 
el tercer període, 51 a 31. 

El darrer quart va ser el període on el Copisteria Papers C.B. Bellpuig, va tenir una 
dinàmica d’anotació més positiva, sobretot des de la llarga distància, transformant 
diversos triples, fet que no s’havia produït en els anteriors períodes. Això els hi va 
permetre emportar-se el parcial, per deixar un resultat final de 63 a 47. 

Merescuda victòria del Sicoris que té un jugador que no el vam saber parar i ens va fer 
molt de mal. Felicitats!! 

Ara tenim dos caps de setmana sense partits. Haurem d’esperar fins el cap de setmana 
del 10-11 de març per retrobar-nos i iniciar la segona fase de la competició, on tindrem 
com a rivals al C.B .Mollerussa, el C.B. Pardinyes i al Sicoris.  Esperem que el treball de la 
primera fase es reflecteixi amb millors resultats en aquesta que començarà 
properament. 

Toca seguir treballant amb intensitat en els entrenaments  per ser millors, Som-hi nois!!! 

Salut, bàsquet i LLIBERTAT!!!       

                           

         



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

       



 

 

 

       
 


