
CATEGORIA: C. T. PREMINI MASCULÍ 1a FASE GRUP 2 

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT: 

7-4-2019  Plaza, M   Bellpuig    

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

C.B. BELLPUIG       C.N. TÀRREGA 

                                                                               

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 

Local: 5 5 4 4 5 12 9 8    52 

Visitant: 12 6 2 5 7 2 2 6    42 

 

PETITA CRÒNICA: 

Molt bon i bonic partit el disputat diumenge al matí al municipal de Bellpuig, dels millors de la 

temporada, on vam jugar oberts i corrent amb un joc fluid. Com sempre vam despertar al 6é 

quart en atac, on no estàvem tant nerviosos i ja es van ficar tranquils de cara cistella (d’ aquí el 

poc encert en la primera part), tot i això vam tenir moltes oportunitats de fer cistella en tota la 

primera part, que és lo important, malgrat les varem fallar. Els últims 3 quarts vam jugar molt 

bé, treballant  concentrats tant en defensa com atac. Felicitar als jugadors per les seves ganes i 

la seva alegria en l’ hora de jugar, es comença a notar que son un ‘gran’ equip amb molt bona 

cohesió  quan volen, anant a disfrutar i jugant amb intensitat. Destacar la intensitat defensiva 

en els últims quarts. Molt content de tots els jugadors, pel bon treball que ja es nota 

majoritàriament en els partits, toca treballar la concentració en defensa, en els primers quarts 

i seguir treballant la tècnica. La setmana que ve anem a  Andorra, l’ últim partit de lliga, això 

s’ha fet curt... Toca disfrutar el que queda nois, que això ja s’acaba!  

    JUG. NOM PUNTS 

4 J, Garcia 0     

7 Q, Casaramona 4     

9 L, Riasol 6     

10 M, Casaramona 5     

12 P, Gorné 0     

15 G, Ticó 0     

19 J.E, Barea 2     

23 E, Piera 23     

29 B, Marsiñach 3     

35 L, Armengol 9     

       

       

Entr1 Jaume Solé    Entr1   

Entr2 Marc Fabregat   Entr2   


