
RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
CATEGORIA: ___SÈNIOR A MASCULI. TERRITORIAL 02_______________ 

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT: 

_26/10/2019_________ _  ______BELLPUIG_______  

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

_COPISTERIA PAPERS CB BELLPUIG________         __CB TORÀ_______________    

                                                                                

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 
Local:            53 
Visitant:            56 
 

PETITA CRÒNICA: 

El CB Bellpuig, sense haver-se estrenat a la lliga , va disputar un bon partit contra el Torà.  

El primer quart va ser per provar-se els dos equips . El Torà va sortir una mica ensopit a pista, però poc a poc va anar 
agafant la dinàmica del partit; en canvi el CB Bellpuig ,va anar de més a menys , en el primer període. 14 -17 
favorable al Torà. 

Els nervis, van prendre el joc als locals, i en el segon quart, van perdre quantitat de pilotes i fallant cistelles fàcils . 

Els visitants, continuaven fent el seu joc . Al descans 41-26 . 

Un tercer quart ,sense joc d'equip, per part dels 2 equips , donava per feta la victòria visitant que sense massa 
esforç s'endugué també el període: 36-52 i arrancava l' últim quart . 
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RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
Tot semblava anar igual, i cap dels 2 equips feia gran esforç per canviar la dinàmica. Individualitats i pèrdues era 
l'únic que es respirava a la pista . 

Un temps mort al minut 4 va semblar despertar als jugadors del Bellpuig, que amb confiança i una gran defensa, van 
anotar 3 triples consecutius, i col-locarse a 2 punts del rival .  

Un triple fortuït del Torà trencava les il-lusions d'una remuntada per als nois de Bellpuig, que encara van tenir ganes 
de fer l’última cistella abans del xiulet final, posant-se a 3 punts .  

Una derrota amb mal gust de boca per als cuers de la lliga . 

 

 

 

 

 


