
 

 

CATEGORIA: C.T. JÚNIOR MASCULÍ        1a fase – Grup 01                     

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT:               HORA: 

14-10-2017             MARC  RUE                                BELLPUIG          19’30h 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

 Copisteria Papers  C.B. BELLPUIG          C. B. TREMP  La Canonja 

                                                                                  

PARCIALS: 

 1 2 3 4 Pr1 Pr2  Final 
Local: 7 13 8 13 - -  41 
Visitant: 10 15 11 14 - -  50 
 
Resultat 

 
7 
- 

10 

 
20 
- 

25 

 
28 
- 

36 

 
41 
- 

50 

    

 

PETITA CRÒNICA:    Partit corresponent a la tercera jornada, on ens 
presentàvem amb vàries baixes per lesió i altres motius. 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
7 Pau       Saladrigues Lesionat  9 Libreros             D. 4 
9 Isaac     Torres Lesionat  13 Rodrigo              R. 16 

10 Adrià     Roig 11  14 Bresco                R. 11 
11 Martí     Torres -  15 Carracelas         P.  5 
12 Marc     Fabregat    

CADET 
4  16 Badia                 A.     9 

13 Roger     Verdaguer 2  17 Bresco               R.   
CADET 

- 

15 Abel        Estiarte 2  18 Catalan              G.   
CADET 

- 

17 Adrià      Garcia -  25 Codina               A. 5 
21 Genís      Segarra 3  31 Beltran               J. - 
23 Roger     Fontova 6  32 Uriach                N. - 
25 Xavier    Pinent Lesionat     
28 Àlex       Dominguez 6     
98 Joel        Pijuan Absent     
00 Roger   Ribalta 7     

       
Entr1 Francesc Bori   Entr1 Roldan        D.  
Entr2     -------------   Entr2  ------------  
 Tirs lliures:    5   de  10 

Faltes comeses:  20    
   Tirs lliures:    13  de 

29 
Faltes comeses:   12   

 



 

 

El matx va començar amb defenses a l’home per part dels dos equips, fet 
que, en aquest inici, les sensacions de joc eren favorables per l’equip local, 
dominant en el marcador fins el minut 6 ( 7 a 5). Tot això es va capgirar 
després que l’equip de Tremp canviés la seva defensa, passant a una zona 
2-1-2 força tancada, posant molt difícil les penetracions i el joc interior al 
seu rival. Això els va permetre dominar en l’electrònic després d’aconseguir 
un parcial de 4 a 18, obtenint una màxima renda de 12 punts (11 a 23 minut 
17). En els darrers 3 minuts abans d’arribar al descans, els nois del 
Copisteria Papers C.B. Bellpuig van reaccionar fins retallar el desavantatge 
a només 5 punts (20 a 25),  donant  esperança per capgirar el resultat en la 
represa. 

Novament, un inici del tercer quart amb una manca d’encert en atac per 
part local, va permetre al C.B. Tremp  distanciar-se en l’electrònic ( 24 a 36 
minut 26). Tot i així, l’equip taronja no va desistir, posant més intensitat 
defensiva, recuperant vàries pilotes i aconseguint cistelles amb més 
facilitat, fet que els va permetre apropar-se en el marcador (33 a 36 minut 
32).  

Un seguit d’errades amb les passades i aprofitades pels visitants, els hi va 
permetre marcar distàncies en el marcador. Tot i no rendir-se, els de 
Bellpuig ja no van poder superar. 

Haurem de treballar l’atac contra zona, doncs avui ens hem col·lapsat i no 
hem tingut recursos per superar-la. Continuem, també, no tancant bé el 
rebot, rebent moltes més faltes que el rival ( moltes innecessàries) fet que 
fa que el nostre rival llanci sempre molts més tirs lliures que nosaltres. Hem 
de defensar més amb les cames i el cos, i no tant amb les mans. 

Tot i la derrota, felicitar a l’equip per la bona actitud. Sabem que estem en 
una lliga difícil i que si volem bons resultats haurem de treballar de valent.  

Ànims nois!!! 
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