
RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
CATEGORIA: _____SENIOR MASCULI  “A”_____________________________________ 

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT: 

__19/1/19______ RUE  -  RUIZ  _ BELLPUIG___  

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

9 MUNTANYA CB BELLPUIG             CB CERVERA________    

                                                                                

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 
Local: 13 12 17 16     13   71 
Visitant: 16 11 15 16     5   63 
 

PETITA CRÒNICA: 

Partit últim de la primera volta que ens deixa en un balanç de 9-3 i en tercera posició en solitari a la classificació 
general de la Lliga . Gran victòria de tot l’ equip davant possiblement la millor plantilla de la lliga i amb dos jugadors 
provinents de categories molt superiors. 

La gran defensa durant tot el partit i sobretot la fe, i la confiança en la victòria van permetre als locals endur-se una 
victòria treballadíssima i complicada . Victòria per agafar gran confiança pel que queda de campionat .  

El partit va estar igualadíssim en tot moment  amb màximes diferències de dos – tres punts i així es va arribar a una 
pròrroga on els locals , tot i posar-se 3 punts a sota, van mantenir la mentalitat guanyadora, i anotant els tirs lliures i 
deixant els visitant en 5 punts en aquest període, es van endur la victòria .  

La part positiva la fe, la defensa i la convicció en la victòria, la part negativa la gran quantitat de tirs lliures errats 
durant el matx que, estant en uns percentatges més normals, hagués permès endur-se la victòria sense tan 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
4 J.BOLBA 5  5 MORERA 9 
5 A.PASQUAL 0  7 NAVEED 0 
6 S.MARTI 20  15 CREGENZAN 3 
    17 JUNYENT 8 
    18 TOLOSA 0 
9 S.FIGUERES 13  23 GRAELLS 11 
10 P.MARTÍ 13  24 VAZQUEZ - 
11 G.TORRES   (cap) 4  91 RIU 10 
12 E.GUASCH 0  92 SOLE 22 
13 I.TORRES 0  00 PUIGGROS 0 
14 T.PIÑOL 16     
15  J.SOLÉ 0     
Entr1 G.FOLGUERA   Entr1 VAZQUEZ  
Entr2 A.TARREGA   Entr2   
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patiment , però ja diuen que les victòries amb patiment tenen millor gust . Enhorabona a tot l’ equip i a preparar-se 
després d’ aquesta primera etapa de muntanya ... en venen més . El pavelló i l’ ambient generat van ser fantàstics. 
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