
 

 

CATEGORIA: C.T. JÚNIOR MASCULÍ        2a fase – Grup 04                     

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT:               HORA: 

10-03-2018             M.A. SORIANO                           BELLPUIG          16’00h 

EQUIP LOCAL:                   EQUIP VISITANT: 

 COPISTERIA PAPERS  C.B. BELLPUIG               SICORIS     

                                                                                  

PARCIALS: 

 1 2 3 4 Pr1  Final 
Local: 16 18 8 14 -  56 
Visitant: 2 16 14 21 -  53 
 
Resultat 

 
16 
- 
2 

 
34 
- 

18 

 
42 
- 

32 

 
56 
- 

53 

   

 

PETITA CRÒNICA:    Primer partit corresponent de la 2a fase de la competició. El rival, el 
Sicoris, equip que, en els  anteriors partits jugats dins la 1a fase, ens havia guanyat en 
els dos enfrontaments disputats. 

A la tercera ha arribat la vençuda. El Copisteria Papers C.B. Bellpuig es va emportar 
merescudament la victòria en una confrontació que va dominar en tot moment, tot i 
un final ajustat. 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
7 Pau       Saladrigues 6  8 Esquerda            J - 
9 Isaac     Torres 4  9 Manzano            S. 19 

10 Adrià     Roig 17  13 Moreno              A. - 
11 Martí     Torres -  15 Bellet                  P. 8 
13 Roger     Verdaguer Absent  25 Barnera              M. Absent 

15 Abel        Estiarte 4  26 Moya                  M. - 
17 Adrià      Garcia -  29 Passamont         A. 7 
21 Genís      Segarra 2  35 Salcedo               O. 7 
23 Roger     Fontova 13  36 Casanovas          M. 5 
28 Àlex       Dominguez 1  40 Ruiz                     G. - 
98 Joel        Pijuan 3  42 Culleres              A. 7 
00 Roger   Ribalta 6     

       
Entr1 Francesc Bori   Entr1 Ricard                A.  
Entr2     -------------   Entr2  ------------  
 Tirs lliures:    7   de  24 

Faltes comeses:    26  
   Tirs lliures:   10  de 23 

Faltes comeses:     24 
 



 

 

Un primer quart per part de l’equip local, on va presentar una defensa que va 
sorprendre al seu rival deixant-lo sense idees en atac, va donar peu a un espectacular 
parcial en aquests primers 10 minuts de joc, 16 a 2. 

Al segon quart, el Sicoris va sortir més entonat en atac, però els nois de Bellpuig també 
mostraven eficàcia de cara cistella. Així, a l’arribar-se a la mitja part,  l’escletxa en el 
marcador es va ampliar una mica més, 34 a 18. 

A la represa, l’equip del Segrià va presentar una defensa pressionant a tota pista i una 
defensa zonal, posant amb moltes dificultats al seu contrincant. Així, les pèrdues de 
pilota i un atac amb minsa eficàcia per part local, va donar peu a que l’electrònic 
s’ajustés a manca dels darrers 10 minuts. Un pèssim quart dels locals que van tenir la 
sort que el Sicoris errés en un gran nombre de tirs lliures, només 4 regits de 14 llençats 
en aquest període. Cal dir que els de Bellpuig també van desaprofitar molts 
llançaments, tant sols 7 de 24 llençats en tot el partit. 

Els primers minuts del darrer quart, el Bellpuig es va mostrar dominador del joc, 
ampliant el seu avantatge, 51 a 36  minut 34. Però, unes continues pèrdues de pilota 
degudes a la precipitació a l’hora de sortir de la pressió visitant, va fer que aquests es 
posessin dins el partit, apropant-se en el marcador, 56 a 51 a falta de 2 minuts pel 
final. Tot i així, la manca d’encert dels dos equips en aquests darrers moments, va 
permetre als locals emportar-se els dos primers punts de la recent començada 2a fase, 
pel resultat de 56 a 53. 

Important triomf que ens ha de donar confiança per encarar els propers partits i assolir 
una bona classificació. 

Enhorabona nois, a seguir treballant!!! 

 

Salut, bàsquet i LLIBERTAT!          

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


