
 

 

CATEGORIA: C.T. JÚNIOR MASCULÍ        1a fase ,  Grup 1                    

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT:               HORA: 

30-09-2017             JOAN FONTOVA                        BELLPUIG          19’30h 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

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

                                                                                  

PARCIALS: 

 1 2 3 4 Pr1 Pr2  Final 
Local: 16 9 4 17 9 -  55 
Visitant: 10 15 9 12 10 -  56 
 
Resultat 

 
16 
- 

10 

 
 25 

- 
25 

 
29 
- 

34 

 
46 
- 

46 

 
55 
- 

56 

 
 
- 

  

 

PETITA CRÒNICA:    Primer partit de la competició regular de la temporada. El rival , C.B. 
Mollerussa, havia estat dels millors equips en les fases prèvies que s’havien disputat 
per establir grups. Això feia preveure un partit força interessant. 

Així va ser, doncs el matx es va decidir en els darrers instants i després de disputar una 
pròrroga.  

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
00 Roger   Ribalta 22  3 Aumedes               M. 8 
7 Pau       Saladrigues 4  4 Goma                     J. - 
9 Isaac     Torres 4  6 Lopez                     I. 2 

10 Adrià     Roig 13  12 Cuenca                  E. 2 
11 Martí     Torres 2  14 Andres                   P. 21 
13 Roger     Verdaguer -  18 Rebollo                  D. 2 
15 Abel        Estiarte -  22 Rodriguez             S. 3 
17 Adrià      Garcia XXXXX  23 Feixa                      R. 5 
21 Genís      Segarra -  30 Aumedes               I. 1 
23 Roger     Fontova 4  35 Feixa                      LL. 12 
25 Xavier    Pinent -     
28 Àlex       Dominguez -     
98 Joel        Pijuan 6     

       
Entr1 Francesc Bori   Entr1 Salvado             O.  
Entr2     -------------   Entr2  ------------  
 Tirs lliures:     7  de  19 

Faltes comeses:   31    
   Tirs lliures:   17  de  37 

Faltes comeses:    17  
 



 

 

Els nois de Bellpuig van sortir amb molta força, dominat el ritme del partit, tot i que, 
els jugadors de la capital del Pla d’Urgell feien prevaler la seva alçada per aconseguir 
molts rebots en atac que, moltes vegades, no eren aprofitats. Això va permetre que 
l’equip local aconseguís una màxima renda de 10 punts al minut 14  del partit, 20 a 10. 
En els següents minuts tot es va capgirar, els jugadors del Copisteria Papers C.B. 
Bellpuig es van col·lapsar en atac; mentre el seu rival, amb segones i terceres opcions 
de tir en cada atac, doncs van dominar el rebot més els tirs lliures transformats degut 
al gran nombre de faltes rebudes, van anar retallant distàncies fins deixar el marcador 
en empat, 25 a 25 , a l’arribar al descans. 

A la represa, l’equip taronja va continuar  sense encert en atac, només 4 punts en 10 
minuts, fet que va permetre als visitants dominar en el marcador, fins a obtenir una 
renda de 5  punts a manca de jugar els darrers 10 minuts, 29 a 34. 

Aquesta renda es va mantenir fins al minut 35 ( 35 a 41), però una gran reacció  en els 
següents minuts  ens va permetre avançar-nos en el electrònic, 46 a 45 a falta de 
segons per concloure. Si bé el Mollerussa va aconseguir equilibrar el matx, 46 a 46, una 
darrera possessió pels nostres joves jugadors els hi va donar la possibilitat d’aconseguir 
el triomf, però el darrer tir no va ser reeixit. Calia anar a la pròrroga. 

En aquests 5 minuts extres, l’emoció va estar constant, amb alternatives en el 
marcador. Una darrera cistella de 3 punts per part visitant i una darrera jugada per 
part local, no assolida, va permetre que la victòria caigués del costat visitant per  55 a 
56. 

La quantitat de rebots en atac i els tirs lliures llençats ( 19 locals per 37 visitants) van 
ser unes de les claus perquè  els dos punts s’anessin cap Mollerussa, però també la 
manca d’encert local a  l’hora de llençar. 

 Malgrat la  derrota, felicitar a l’equip, per lluitar fins al darrer instant.  

Ànims nois, a segur treballant!!! 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


