
RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
CATEGORIA: CADET FEMENÍ  

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT: 

23-11-2019                 SOTERAS                              BELLPUIG 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

JORDI I JOSEP PALAU C.B . BELLPUIG                                   C.B.TREMP 

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 
Local: 11 18  10 16        55 
Visitant: 19 11 12 8        50 
 

PETITA CRÒNICA: 

Partit disputat a casa contra el C.B.Tremp. Juguem amb un dels rivals directes en la classificació 
i que tenim marcats com a importants. L’objectiu a més a més de la victòria és intentar 
realitzar els conceptes que treballem. Aquest cop, el Tremp té les idees molt clares i des del 
primer minut ens han plantejat una defensa en zona molt ben executada, amb algun moment 
de mixta a la nostra base per evitar sortir en velocitat. Val a dir que atacar aquest 
plantejament és molt difícil, sobretot, per cadets de primer any que fins ara no han patit mai 
aquesta situació, doncs venen de categories que està prohibit fer zona, de fet, nosaltres també 
la fem més o menys minuts segons vagi el partit i el rival. Dit això, les terribles cadets s’han 
guanyat definitivament el renom, en un inici de partit on, per la zona del rival i el ràpid balanç 
defensiu, ens ha costat molt anotar i fer el nostre joc, aconseguint punts bàsicament en tirs de 
tres,  ja que els espais inviten molt a tirar còmodament triples , però en aquesta categoria no 
es fan 40 punts tirant de fora de 6.25 solament.  

 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
4 ALBA  G. -  1 ROCA 1 
7 IRAIDA R. 10  5 DIARONG 13 
9 LAIA P. 2  6 COLL - 
10 OMAIMA T. 14  8 MASGURET 11 
12 HAJJAR E. -  13 ROLDAN 13 
15 CLAUDIA B. 4  14 DELGADO 2 
18 NÍDIA S. -  16 DELGADO “CAP” 5 
22 ANNA C. 13  24 MAGUILLO 5 
23 CLAUDIA  A. 9     
24 LAURA S. 3     
55 MARIONA B. -     
95 AYA C. -     
Entr1 GORGUES   Entr1 ARANDILLA  
Entr2 OLID   Entr2   
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En el segon quart, fent una bona pressió en tot el camp, aconseguim frenar l’anotació visitant i  
igualem el marcador, arribant un punt per sota al descans. Un tercer quart igualat però amb 
instruccions d’intentar fer moure la defensa amb entrades per poder doblar per un tir alliberat 
o càrregar de faltes a les contràries amb opcions de tirs lliures. La cosa va donar fruit, doncs les 
tres jugadores més determinants del Tremp es van carregar amb 4 faltes, això amb una intensa 
defensa individual en l’últim quart va donar lloc a arribar als 4 minuts finals amb empat. Aquí, 
la defensa, les ganes i la fe en la victòria de les terribles cadets, junt amb l’encert en els tirs 
lliures  (6 de 8)  ens van fer gaudir d’un final de partit emocionant fins a l’últim segon. 

No és fàcil fer un joc vistós, alegre i ràpid cada cap de setmana, doncs el rival també juga i ens 
ho fica difícil, i al final les que són a la pista patint són elles. Un cop més totes aporteu molt a 
l’equip. Ànims i a continuar treballant per millorar una mica cada setmana. 

Salut ,força bàsquet i llibertat!!! 
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