
 

 

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

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT:               HORA: 

28-10-2017             ADRIÀ UGIDOS                        BINÈFAR          17’30h 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

C. B. BINÈFAR                                            COPISTERIA PAPERS  C.B. BELLPUIG                              

                                                                                  

PARCIALS: 

 1 2 3 4 Pr1  Final 
Local: 14 14 14 5 -  47 
Visitant: 14 8 10 14 -  46 
 
Resultat 

 
14 
- 

14 

 
28 
- 

22 

 
42 
- 

32 

 
47 
- 

46 

   

 

PETITA CRÒNICA:    Desplaçament a la localitat de Binèfar per disputar la cinquena jornada 
davant un dels dos equips invictes fins ara. 

Com a tots els partits disputats fins ara, els nois del Copisteria Papers C.B. Bellpuig van 
dominar el joc i el resultat en el primer quart, tot i finalitzar aquest primers 10 minuts 
amb un empat a 14. 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
7 Sabes               P. XXXXX  00 Roger   Ribalta 7 
9 Mallen             S. 2  7 Pau       Saladrigues 4 

10 Ibarz                 A. 2  9 Isaac     Torres 2 
11 Almajano         A. 1  10 Adrià     Roig 2 
12 Santiesteve     M. 2  11 Martí     Torres 4 
13 Delmas             J. 4  13 Roger     Verdaguer 6 
14 Monclús           P. XXXXX  15 Abel        Estiarte - 
15 Ballarin             J. 9  17 Adrià      Garcia - 
19 Gibanel             A. -  21 Genís      Segarra 6 
23 Abbad               D. XXXXX  23 Roger     Fontova 10 
99 Albas                 V. 27  25 Xavier    Pinent XXXXX 

    28 Àlex       Dominguez 3 
    98 Joel        Pijuan 2 
       

Entr1 Teixidò        FX.   Entr1 Francesc Bori  
Entr2 Berdala       J.   Entr2      --------  
 Tirs lliures:     15  de  27 

Faltes comeses:    14  
   Tirs lliures:    3  de  10 

Faltes comeses:    24  
 



 

 

Aquesta igualtat es va desfer en els primers 5 minuts del segon quart, on l’equip local va 
infringir un parcial de 10 a 2 passant a dominar en l’electrònic per 24 a 16 degut a un 
atac poc fluid dels nois de Bellpuig. Això es va trencar en els darrers minuts d’aquest 
període, on es va recuperar l’efectivitat en el llançament i la intensitat en defensa, 
arribant al descans amb un esperançador resultat de 28 a 22. 

A la represa el bon joc i la bona defensa, en el primer 5 minuts, va tenir recompensa fins 
posar un empat a 30 en el marcador. Tot això es va capgirar en els següents minuts fins 
finalitzar el tercer quart. L’equip taronja va concedir molts tirs lliures al seu rival, que 
aquests van aprofitar, sumat amb un infructuós atac que va permetre als locals dominar 
el marcador amb la màxima renda del partit, 42 a 32. 

El darrer quart va ser el millor disputat del que portem de temporada. Una consistent i 
intensa defensa va deixar a l’equip de Binèfar sense idees en atac. Així, mica en mica, els 
bellpuigencs van anar retallant distàncies fins empatar a 46 a falta de segons per 
concloure el matx. La llàstima va ser que, a manca de 2 segons, els locals van disposar 
de 2 tirs lliures , aprofitant el primer llançament i errant el segon per així no tenir opció 
a demanar temps mort i preparar jugada per  possibilitar de guanyar. Tota una pena 
després del gran esforç i lluita que va transmetre l’equip. 

Poc a poc anem millorant en alguns aspectes, però continuem tenint problemes en el 
rebot, així com amb la gran quantitat de faltes que realitzem, cedint molts llançament 
des de la línia de tir lliure. Prenem nota nois!! 

A destacar en aquest partit l’anotació per part d’un jugador rival que va aconseguir 27 
dels 47 punts del seu equip, la seva qualitat i força ens va fer molt de mal. 

Nois, a seguir treballant, és l’únic camí si volem recollir bons fruits. Ànims i força!! 

El proper partit serà davant el C.B. Cappont, l’altre equip invicte i un seriós aspirant a 
assolir el campionat. Guanyar-lo serà tot un repte pel nostre equip. Molta sort!! 

                        

   



 

 

 

 

 



 

 

                  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


