
 

 

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

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT:               HORA: 

8-04-2018             MOISES RUIZ                            LLEIDA               12’30h 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

SICORIS                                                        COPISTERIA PAPERS  C.B. BELLPUIG                              

                                                                                  

PARCIALS: 

 1 2 3 4 Pr1  Final 
Local: 15 9 14 24 -  62 
Visitant: 8 16 7 15 -  46 
 
Resultat 

 
15 
- 
8 

 
24 
- 

24 

 
38 

- 
31 

 
62 
- 

46 

   

 

PETITA CRÒNICA:    Desplaçament a  Lleida per disputar la primera jornada de la segona 
volta d’aqueta 2a fase enfront el Sicoris. 

El partit era de gran importància per tenir opcions en aconseguir la primera plaça del 
grup, fet que dóna la possibilitat de jugar una eliminatòria per arribar a la final a 4. 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
8 Esquerda            J 2  7 Pau       Saladrigues 4 
9 Manzano            S. 6  9 Isaac     Torres 2 

13 Moreno              A. -  10 Adrià     Roig 11 
15 Bellet                  P. 3  11 Martí     Torres 1 
25 Barnera              M. Absent  13 Roger     Verdaguer 12 
26 Moya                  M. Absent  15 Abel        Estiarte - 
29 Passamont         A. 7  17 Adrià      Garcia 1 
35 Salcedo               O. 13  21 Genís      Segarra 4 
36 Casanovas          M. 8  23 Roger     Fontova 5 
40 Ruiz                     G. -  28 Àlex       Dominguez - 
42 Culleres              A. 23  98 Joel        Pijuan 6 

    00 Roger   Ribalta - 
       

Entr1 Ricard                A.   Entr1 Francesc Bori  
Entr2 ------------------   Entr2      --------  
 Tirs lliures:    10   de   19 

Faltes comeses:     22 
   Tirs lliures:    8  de  24 

Faltes comeses:   17      
 



 

 

El matx va començar amb un Bellpuig molt tou en defensa i amb un atac poc efectiu. 
Això ho va aprofitar el seu rival per manar en el marcador, quan  amb només 5 minuts 
jugats, guanyava per 12 a 4.  Després d’un temps mort es va poder pujar el nivell 
defensiu, col·lapsant l’atac del Sicoris, però en atac continuàvem imprecisos en els 
llançaments. Així, el resultat un cop jugat el primer quart era favorable als locals per de 
15 a 8. 

En el segon quart, l’equip taronja va continuar fent una bona defensa, deixant anotar 
als del Segrià només 9 punts. També en aquest període vam estar més precisos en el 
tir, aconseguint equilibrar el lluminós en arribar al descans, 24 a 24. 

Al sortir dels vestidors els nois de Bellpuig van desaparèixer de la pista, nuls en atac i 
pèssims en defensa. Això va permetre als lleidatans agafar una renda de 12 punts al 
minut 27, 38 a 26 , que semblava que trencava el partit. Tot i així, una petita reacció en 
els darrers minuts va permetre que l’escletxa es reduís al finalitzar el tercer període, 38 
a 31, donant  possibilitats de capgirar el resultat. 

Al començar l’últim període la dinàmica va ser positiva, així poc a poc i amb esforç, es 
va anar retallant distàncies fins aconseguir equilibrar el marcador a 44 a manca de 
jugar els darrers 3 minuts. Però, des d’aquet moment fins el final el Bellpuig es va 
esfumar de la pista, tant ofensivament com defensivament, rebent un contundent 
parcial de 18 a 2, deixant un resultat final de 62 a 46 i enterrant l’opció de lluitar per la 
primera plaça del grup. 

Ha estat un partit en forma de muntanya russa, amb moltes inversions amunt i avall, 
sense saber mantenir un joc constant i equilibrat. Per tenir èxit hem de ser més 
regulars durant els 40 minuts que dura un partit. 

  

Salut, bàsquet i LLIBERTAT!!!       

                           

         



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


