
 

 

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

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT:               HORA: 

17-03-2018         C. W. DE TOLEDO                        LLEIDA               19’00h 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

C. B. PARDINYES GROC-LLEIDA               COPISTERIA PAPERS  C.B. BELLPUIG                              

                                                                                  

PARCIALS: 

 1 2 3 4 Pr1  Final 
Local: 12 15 10 15 -  52 
Visitant: 16 13 27 7 -  63 
 
Resultat 

 
12 
- 

16 

 
27 
- 

29 

 
37 
- 

56 

 
52 
- 

63 

   

 

PETITA CRÒNICA:    Partit corresponent a la segona jornada de la 2a fase, disputat a 
Lleida i tenint de contrincant el C.B. Pardinyes-Lleida Groc. 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
10 Benitez             A. 9  7 Pau       Saladrigues Viatge 

12 Balsells             H. 1  9 Isaac     Torres 12 
15 Plana                A.  Cadet -  10 Adrià     Roig 11 
16 Zheng               L. 13  11 Martí     Torres Viatge 
17 Alandete          A. -  13 Roger     Verdaguer Absent 

26 Capdevila        O. 5  14 Sergi Petit             Cadet 3 
37 Radulescu        A. 2  15 Abel        Estiarte Viatge 
38 Benitez            R. -  17 Adrià      Garcia Absent 

67 Solsona            G. 14  20 Norbert Minguell  Cadet 10 
68 Rodriguez        R. 8  21 Genís      Segarra 2 
89 Alsinet              A. -  23 Roger     Fontova Viatge 

    24 Francesc Sisterò   Cadet 18 
    28 Àlex       Dominguez Malalt 

    98 Joel        Pijuan 2 
    00 Roger   Ribalta 5 
       

Entr1 Tamames          B.   Entr1 Francesc Bori  
Entr2  Suranell            S.   Entr2      --------  
 Tirs lliures:    7  de  29 

Faltes comeses:    22  
   Tirs lliures:    12  de  29 

Faltes comeses:    26  
 



 

 

En aquest enfrontament, per diferents causes, ens desplaçàvem amb només 5 dels 12 
jugadors que integren l’equip, però, vam poder comptar amb l’inestimable ajuda de 3 
jugadors de l’equip de categoria cadet. 

L’equip del Pardinyes ja ens havia guanyat en els partits disputants durant la primera 
fase, així que, era tot un repte aconseguir la victòria en aquest tercer duel.  

El primer període va començar amb l’equip local dominant en el marcador. Però, poc a 
poc, els de Bellpuig van anar agafant confiança en atac, fet que els va permetre 
aconseguir una escletxa  de 8 punts, 8 a 16 al minut 8. Tot i així, uns darrers minuts 
desencertats, va permetre que el seu rival  s’apropés un cop finalitzats els primers 10 
minuts de joc, 12 a 16.  Cal remarcar que, una de les causes d’ aquesta distància , l’hem 
de donar a l’eficàcia de tirs lliures, doncs, els locals van aconseguí tant sols un encert 
de 9 tirs, pels 5 regits  també amb 9 llançaments per part dels visitants. 

El segon període es va caracteritzar per les nombroses faltes sancionades, degut a una 
defensa abusiva amb les mans,  que l’àrbitre ens castigava cada cop.  Això va fer  que 
diversos jugadors taronges es carreguessin de personals a falta de molts minuts de joc. 
Tot i aquest handicap, l’equip se’n va anar als vestidors encapçalant el lluminós, però 
només per un petit marge, 27 a 29. 

Després del decans, el tercer període va ser el millor jugat pels bellpuigencs, tant en 
atac com en defensa. L’alternança del tipus de defensa que anàvem plantejant,  
posava als locals en greus problemes ofensius, que sumat a un atac fructífer, va donar 
peu a assolir un parcial de 10 a 27, deixant  l’electrònic amb el màxim avantatge a 
manca de jugar el darrers 10 minuts, 37 a 56. 

En el darrer període, l’actitud de lluita va continuar, defensant amb força, però limitats 
amb la càrrega de personals que comportava l’eliminació de varis jugadors del Bellpuig 
i el perill d’altres amb 4 personals a la seva esquena. Tot i així, mai es va veure perillar 
el triomf, aconseguint una merescuda i treballada victòria, pel resultat final de 52 a 63. 

Enhorabona nois, a seguir en aquesta línia. Agrair molt l’aportació dels 3 jugadors 
cadets, Francesc, Norbert i Sergi, que ens han reforçat en aquest partit, degut a les 
nombroses baixes que patíem. 

Salut, bàsquet i LLIBERTAT!          

 

                              



 

 

 

                 



 

 

 

 


