
RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
CATEGORIA: ____________SÈNIOR B______________________________ 

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT: 

22/4/18  Rue, M____________           Borges Blanques 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

CB BORGES - GARRIGUES              MANIPULATS ESCRIBA CB BELLPUIG B   

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 
Local: 15 8 10 8        41 
Visitant: 27 21 14 23        85 
PETITA CRÒNICA: 

Victòria que dóna el liderat de la fase regular al Manipulats Escribà CB Bellpuig! 

Ràpidament el Bellpuig va apostar per un joc dinàmic i amb molta verticalitat que va superar 
fàcilment la defensa zonal presentada pels de Borges. En el segon quart encara es va 
evidenciar més els diferents ritmes dels dos equips: els locals no ho deixaven d’intentar sense 
encert de cara a cistella i els de taronja tenien una gran efectivitat anant a la mitja part amb 25 
punts d’avantatge. 

En el tercer període, la fatiga va començar a fer efecte i la velocitat de joc juntament amb 
l’encert va baixar. En l’últim període, amb el partit ja resolt, els visitants es van saber aprofitar 
dels errors locals per estirar encara més el marge de punts. 

A falta de dues jornades ja som líders matemàticament de la lliga regular, tot un premi a 
l’esforç del grup de jugadors del Sènior B del Bellpuig, que ara només els hi resta gaudir del 
que queda de temporada i ja es veurà que passarà en les fases finals. Acabar líders de la fase 
regular ja és un bon premi que només es veurà arrodonit si les nostres ganes de competir són 
equivalents a les de tota la temporada o inclús més... 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
3 Zhou   4 Lopez, JM  
6 Abellana   5 Planes  
8 Barran   6 Vilamajó  
9 Folguera   7 Vilanova  
11 Calvo      
12 Gil   10 Gassó  
15 Farran   12 Pascual  
16 Yeste      
242 Culleré   14 Minguell  
33 Mata   16 Marcos  
       
       
Entr1    Entr1 Aguiló  
Entr2    Entr2   


