
 

 

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

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT:               HORA: 

15-04-2018             JOAN FONTOVA                         BELLPUIG          18’00h 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

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

                                                                                  

PARCIALS: 

 1 2 3 4 Pr1  Final 
Local: 11 7 5 17 -  40 
Visitant: 15 16 17 11 -  59 
 
Resultat 
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15 
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- 
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- 
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- 

59 

   

 

PETITA CRÒNICA:    Partit davant un C.B. Pardinyes Groc que s’havia derrotat en el 
enfrontament disputat al seu domicili en la primera volta ( 52  a 63 ), però en aquesta 
ocasió el resultat ha estat ben diferent. 

El matx va començar amb uns primers minuts molts desencertats en atac. Així els nois 
de Bellpuig no van poder anotar la seva primera cistella un cop ja superats els primers 4 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
7 Pau       Saladrigues 7  10 Benitez             A. 11 
9 Isaac     Torres 5  12 Balsells             H. Absent 

10 Adrià     Roig 2  16 Zheng               L. 14 
11 Martí     Torres 2  17 Alandete          A. Absent 
13 Roger     Verdaguer 4  26 Capdevila        O. 6 
15 Abel        Estiarte -  36 Ricart               A. - 
17 Adrià      Garcia Malalt  37 Radulescu       A. 8 
21 Genís      Segarra 4  38 Benitez            R. Absent 
23 Roger     Fontova 6  67 Solsona            G. 14 
28 Àlex       Dominguez -  68 Rodriguez        R. 3 
98 Joel        Pijuan 6  89 Alsinet              A. 3 
00 Roger   Ribalta 4     

       
       

Entr1 Francesc Bori   Entr1 Tamames         B.  
Entr2     -------------   Entr2  ------------  
 Tirs lliures:    3   de   10 

Faltes comeses:   22   
   Tirs lliures:   20  de  28 

Faltes comeses:    14  
 



 

 

minuts de joc.  Després d’aquesta defectuosa arrencada, es van entonar i van aconseguir 
bones cistelles. Tot i així, el parcial del primer quart va ser de 11 a 15 favorable als 
visitants, després d’aconseguir aquests una cistella de tres punts en el darrer moment. 

Només començar el següent quart, un cúmul de pèrdues de pilota per defectuoses  
passades i un atac sense idees, va fer que l’equip de Pardinyes  ho aprofités per anar-
se’n al descans amb un renda més àmplia al seu favor, 18 a 31. 

A la represa no es va reaccionar i tot va continuar igual, mancança d’idees en atac per 
part dels locals, que sumat a un bon encert des de la línia de 6’25 del seu contrincant (4 
llançament regits), va fer que el partit quedés sentenciat  abans de jugar-se el darrer 
període, 25 a 48. 

En aquest darrer període, el C.B. Bellpuig va aprofitar el relaxament, de l’equip del 
Segrià, per retallar distàncies en el lluminós, 36 a 52 minut 37, fins aconseguir guanyar 
el parcial per 17 a 11 i deixant un marcador final de 40 a 59 favorable al C.B. Pardinyes 
que també va aconseguir emportar-se el bàsquetaverage  en un hipotètic empat entre 
els dos equips, en la classificació final. 

Masses errades en atac, que queda reflectit en els llançaments de tirs lliures. Els 3 regits 
de 10  per part local pels 20 de 28 llançats pels visitants.  

Som un equip que ens costa molt anotar , fet que ens limita  per assolir una victòria, i 
més si no estem molt bé en defensa. 

Dissabte que ve, darrer partit de la temporada davant el C.B. Mollerussa, el millor equip 
del grup en aquesta segona fase. Esperem posar-li difícil i intentar finalitzar el campionat 
amb bon regust. 

Ànims nois, continuem treballant per ser millors!!! 

 

 

Salut, bàsquet i LLIBERTAT!!!        

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


