
 

 

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

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT:               HORA: 

11-11-2017             MARC  RUE                                  LLEIDA             19’00h 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

MARISTES MONTSERAT LLEIDA             COPISTERIA PAPERS  C.B. BELLPUIG                              

                                                                                  

PARCIALS: 

 1 2 3 4 Pr1  Final 
Local: 8 8 2 6 -  24 
Visitant: 7 4 14 10 -  35 
 
Resultat 

 
8 
- 
7 

 
16 
- 

11 

 
18 
- 

25 

 
24 
- 

35 

   

 

PETITA CRÒNICA:    Duel de cuers del grup 01. Aquests dos equips que, encara no s’havien 
estrenat com guanyadors d’un partit, tenien com objectiu trencar aquesta dinàmica 
negativa.  

El partit es va començar amb un horari molt més tard de l’assenyalat i quasi sense poder 
escalfar. Aquest fet podria haver estat una de les causes per les que tots dos equips van 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
1 Sellart                 O. 2  7 Pau       Saladrigues - 
6 Guillen                P. 12  9 Isaac     Torres 2 
7 Solans                 A. 2  10 Adrià     Roig 2 
8 Peralta                A. XXXXX  11 Martí     Torres - 
9 Bonet                  J. 2  13 Roger     Verdaguer 8 

13 Cazcarro             S. -  15 Abel        Estiarte - 
15 Alburqueque     A. XXXXX  17 Adrià      Garcia - 
17 Miraball              X. 2  21 Genís      Segarra 2 
18 Domingo            O. 2  23 Roger     Fontova 3 
34 Sellart                 A. 2  25 Xavier    Pinent Absent 

    28 Àlex       Dominguez - 
    98 Joel        Pijuan 8 
    00 Roger   Ribalta 10 
       

Entr1 Catalan               R,   Entr1 Francesc Bori  
Entr2      -----------------   Entr2      ---------------  
 Tirs lliures:    8   de  11 

Faltes comeses:    10  
   Tirs lliures:    4  de  8 

Faltes comeses:    15 
 



 

 

estar molt desencertats de cara cistella des d’un bon començament. Així, el primer 
període va mostrar  un marcador molt escarransit, 8 a 7, després de continues errades 
en llançaments no forçats a bàsquet. Aquest fet va continuar en els següents 10 minuts 
del segon període, on encara  es va evidenciar més la falta de punteria a l’hora de ficar 
la pilota dins cistella. La precipitació, continues pèrdues de pilota i falta d’idees, van ser 
unes de les causes per les quals, en l’electrònic es veiés un resultat gens corrent en 
aquesta categoria, 16 a 11, a l’arribar al descans. 

A la represa, els nois del Copisteria Paper C.B. Bellpuig, van sortir amb una marxa més 
elevada en intensitat defensiva, fet que va col·lapsar l’atac del seu rival, deixant aquests,  
amb tant sols 2 punts al seu favor ( 2 tirs lliures) en tot el període. Aquesta defensa, més 
un atac amb millor encert, es va aconseguir 3 triples,  va permetre a l’equip taronja 
emportar-se el parcial per 2 a 14, posant 7 punts de marge favorable, 18 a 25. 

En el darrer període, la dinàmica va estar la mateixa, intensitat defensiva i confiança en 
atac, posant cada cop més distància en el marcador, 20 a 35 a falta d’un minut per 
concloure, deixant sentenciat el resultat per així emportar-nos una merescuda victòria. 

Primer triomf per l’equip, que ens ha de donar confiança per competir en els propers 
partits, cosa que ens ha faltat fins ara.  

Felicitats nois, però a seguir treballant cada dia més per seguir creixent!!! 

Salut, bàsquet i LLIBERTAT!!!     

    

              



 

 

      



 

 
             



 

  



 

 
                        



 

 

 

 

                                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 


