
 

 

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

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT:               HORA: 

24-03-2018             E. G. TECCHIA                             MOLLERUSSA       20’00h 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

C.  B. MOLLERUSSA                                  COPISTERIA PAPERS  C.B. BELLPUIG                              

                                                                                  

PARCIALS: 

 1 2 3 4 Pr1  Final 
Local: 12 11 22 21 -  66 
Visitant: 13 11 10 14 -  48 
 
Resultat 
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PETITA CRÒNICA:    Duel entre els dos equips invictes en aquesta segona fase del seu 
grup. Qui guanyava encapçalaria la classificació, optant a la  plaça que dóna peu a jugar  
una eliminatòria per disputar la Final a 4. Això donava un plus d’interès en aquest 
confrontament. 

El partit va tenir un inici amb moltes errades per part de tots dos equips, perdent 
pilotes i desaprofitant bones opcions. Passats els primers 5 minuts, el joc es va 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
3 Aumedes               M. 13  7 Pau       Saladrigues 8 
4 Goma                     J.  CADET -  9 Isaac     Torres 4 

12 Cuenca                  E. -  10 Adrià     Roig 9 
14 Andres                   P. 11  11 Martí     Torres 6 
15 Cuesta                   P.  CADET 5  13 Roger     Verdaguer 1 
18 Rebollo                  D. -  15 Abel        Estiarte - 
22 Rodriguez             S. 15  17 Adrià      Garcia - 
23 Feixa                      R. 7  21 Genís      Segarra 3 
30 Aumedes               I. 4  23 Roger     Fontova - 

33 Feixa                      P. CADET    -  28 Àlex       Dominguez 3 
35 Feixa                      LL. 11  98 Joel        Pijuan 3 

    00 Roger   Ribalta 11 
       

Entr1 Salvadò                 O.   Entr1 Francesc Bori  
Entr2    -------------   Entr2      --------  
 Tirs lliures:     13  de   20 

Faltes comeses:    14  
   Tirs lliures:    9  de   11 

Faltes comeses:    20  
 



 

 

reactivar  i es va veure moments de bon bàsquet. Així, al finalitzar el primer període, el 
Copisteria Papers C.B. Bellpuig manava en el marcador, però, només per un punt a 
dalt, 12 a 13. Assenyalar el bon percentatge en tirs lliures que va tenir l’equip taronja, 
7 del 8 llançats. 

En el següent període, l’equip local es va veure descentrat amb les alternances 
defensives del seu rival. Això ho van aprofitar els visitant per posar una més àmplia 
escletxa en el lluminós, 12 a 21 al minut 3.  Però, des d’aquest minut, el Bellpuig no va 
tenir continuïtat en el bon joc mostrat fins llavors, fet que va aprofitar el Mollerussa 
per apropar-se de nou  en l’electrònic i deixar un resultat a l’arribar al descans de 23 a 
24. 

A la represa, la intensitat defensiva de l’equip del Pla d’Urgell, va pujar molt, 
presentant una defensa pressionant que els de Bellpuig teníem molts problemes en 
superar. També en atac van pujar la seva eficàcia, principalment degut a  tenir davant  
un rival poc contundent, que es deixava prendre el rebot i la posició dins l’ampolla. 
Així, un parcial de 22 a 10 en aquest període donava un clar avantatge pel Mollerussa a 
manca de jugar el darrer quart, 45 a 34. Com anècdota dir que, tant en el segon i el 
tercer període, no vam disposar de cap llançament des de la línia de tir lliure.  

En el darrer període, el Bellpuig no va reaccionar. Poca contundència defensiva i 
manca d’idees en atac, que va permetre al seu adversari emportar-se el matx pel 
resultat final de 66 a 48. 

Com a nota positiva apuntar el bon percentatge en els tirs lliure, 9 de 11. 

Ara tenim una setmana de descans i no tornarem a la competició fins el 8 d’abril, quan 
començarem a disputar la segona volta de la fase. Esperem agafar forces i poder 
competir millor que com ho hem fet avui. 

Salut, bàsquet i LLIBERTAT!!!              
            
            
            
  

   

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           

 


