Jornada 21-22 gener 2017
CRÓNIQUES CISTELLA GRAN
CRÒNICA PREINFANTIL MASCULÍ
PRIMERA VICTÒRIA DEL PREINFANTIL MASCULÍ CB NOU ESPLUGUES-CB SANT ANDREU 50-42
El Preinfantil masculí, que en aquesta jornada jugava a casa, ha assolit la seva desitjada
primera victòria de la temporada. Aquesta ha estat possible contra un Sant Andreu que ha
mantingut un marcador molt ajustat durant tot el partit. L’equip local ha arribat al descans
perdent 22-24, resultat que no ha desanimat als nostres jugadors. Durant la segona meitat del
partit, l’Esplugues ha dominat en tots els períodes, arribant a aconseguir un merescut resultat
final de 50-42. Felicitats equip !!!
Cristina Mena

CRÓNICA DEL PARTIDO JUNIOR 00 MASCULINO
20 de Gener del 2017 Reus contra Esplugues 00.
Excel·lent primera part amb una bona defensa i un atac molt bo amb un resultat de 10 a 19 pel
Esplugues.
En la segona part L’Esplugues perd intensitat i el Reus remunta amb bon joc i un resultat a la
segona part de 28 a 28..
Comencem el tercer quart amb dos triples un per cada equip.
Inici intens per part del dos equips finalitzant el quart amb un resultat de 49 a 42 a favor del
Reus.
Comencem el últim quart amb un vibrant quart acabant el partit amb un expulsat per part del
Esplugues per 5 personals i un resultat final de 69 a 65 a favor del Reus.
Carlos Martinez
Delegat Junior 00.
CRÒNICA INFANTIL A FEMENÍ
Jornada de descans.

CRÒNICA CADET 01
22-01-2017
CB NOU ESPLUGUES - COFRELEC CBS VERMELL
De nou els nois han lluitat. El primer quart ha estat igualat,20-24. En el segon quart l’equip
visitant ha augmentat diferències, 28-41, diferències que s’han mantingut en el tercer, que ha
acabat 38-51. El quart temps ha estat molt emocionant i vibrant, amb una recuperació
impressionant que ha portat al equip a situar-se tan sols a tres punts de diferència. En aquest
darrer quart la clau ha estat el nivell de pressió del que són capaços i que ens fa vibrar. L’equip
ha desarmat al contrari durant uns minuts decisius. Al final no s’ha guanyat, amb un resultat
de 61-71, però famílies, jugadors i entrenadors, hem quedat contents i satisfets.
Molt bé! Vinga! Què aneu amunt!. Som equip, som Esplugues!
(mares i pares dels cadets)
CRÓNICA CADET BLAU
CADET BLAU vs CB GAVA 01 DVP
Jornada 2 Liga regular (Pabellón las Moreras) 22-01-17
Hoy hemos jugado el primer partido del año, ya que la primera jornada se aplazó.
Y para ser el primero se ha notado demasiado la inactividad de las Navidades.
Nos han pillado poco intensos, lentos y poco organizados.
El resultado es excesivo y muy mejorable en cuanto se metan más en los partidos, y sería
interesante un poco más de "altura " en los jugadores que vienen de refuerzo.
Resultado: 9-85
Parciales (3-17) (1-18) (4-21) (1-29)
CRÒNICA JUNIOR B
A casa de l’equip Centre Catòlic l’Hospitalet a les 17’30h de la tarda, equip amb cap derrota en
aquesta temporada i un CB Nou Esplugues jugant amb llaç negre en memòria de la mare
de l’entrenador del Sènior d’Esplugues i dirigint el partit el Sr. Joan Albalat comença el partit
amb clara avantatge del Catòlic amb joc molt intens, just el que li fa falta al nostre equip,
intensitat i joc en equip.
El Junior B lluita per igualar-se amb poca efectivitat, la grada de l’Esplugues animant al seu
equip, acaba el partit amb un marcador 71-30 clara victòria de l’equip local. Avui s'han fet 30
punts i s'han perdut 46 pilotes
Ànims Junior B seguiu treballant podeu fer grans partits, esperit no us falta.
Som equip, som Esplugues!!!!!!
Sandra Muñoz.

CRONICA INFANTIL A MASCULINO
Lo mejor del partido el resultado: 56-50
Esta semana los chicos han jugado contra el C.B. Roquetes.
El partido se ha caracterizado por los errores no forzados, que hemos cometido tanto en
defensa como en ataque con pases imprecisos y fallos defensivos.
Hemos jugado con demasiada precipitación durante todo el partido, permitiendo que el
Roquetes se metiera en el partido y en algunas fases se pusiera por delante en el marcador.
No ha sido hasta el último cuarto, donde el pundonor y ánimo de los chavales ha permitido
ganar el partido.
Animar a los chavales a seguir trabajando y aprendiendo partido a partido.

CRÓNICA INFANTIL B MASCULINO
Vam perdre el partit bàsicament per la primera part, que la vam començar molt malament.
Ens van arribar a fer un parcial en contra de vint punts i això ho vam pagar car, perquè a la
segona meitat vam pujar la intensitat fins arribar a guanyar tres dels quarts, però no va ser
suficient.
El gran problema va ser que ells van sortir molt intensos i nosaltres molt relaxats.
És un aspecte a millorar de cara a futurs partits.
Raúl

CRÓNICA CADETE MASCULINO 02
CB NOU ESPLUGUES 45 – IPSI B 64
Derrota totalmente justa a consecuencia de la falta de intensidad y ritmo de los primeros
minutos de partido.
Nuestro rival adquirió una ventaja que al final fue definitiva, ya que, fue imposible remontar la
diferencia con la que se terminó el 1er cuarto, el rival tan sólo tuvo que dejar pasar los minutos
en un intercambio estéril de canastas.
Som equip, Som Esplugues

CRÒNICA CADET FEMENÍ
CB Gavà 59 - CB Nou Esplugues 33
Derrota de més de 20 punts a Gavà que ha de servir per adonar-se que per ser competitives
en aquesta categoria s’han de lluitar tots els quarts i prioritzant el joc col·lectiu sobre les
individualitats.
Podem fer-ho! La propera jornada tornarem a intentar-ho.

