Jornada 01-02 abril 2017
CRÓNIQUES CISTELLA GRAN
CRÒNICA PREINFANTIL MASCULÍ
DERROTA AMB GUST A VICTÒRIA!!!!!!!,
El passat dissabte 1 d'abril el PreInfantil M disputà el seu " derbi" personal contra el CB.Sant
Josep Obrer.
Per nosaltres jugar contra aquest equip s'ha convertit en un repte personal per diferents
motius; hi ha 2 dels nostres jugadors que van a aquesta escola i eren membres de l’equip i
molts altres coneixen als entrenadors perquè formen part de la plantilla del cos tècnic del casal
d'estiu del CB Nou Esplugues.
Aquest cop tenir 2 baixes i sobretot el camp contrari ens ha passat factura, ja que el clima
extraordinàriament intens format per seguidors rivals, tot i ser sempre respectuòs i correcte, i
el ritme ascendent dels seus jugadors ens han fet perdre la concentració.
Les 4 primeres parts han estat molt igualades: 8-11 / 13-12 / 13-19 i 17-24,i no ha estat fins a la
5a part on un bon joc d'atac d'ells i una defensa nostra més fluixeta ens ha fet perdre la
avantatge que teníem quedant 27-28.
Els següents 2 quarts han estat d'infart: 31-33 / 38-37 i finalment per rematar el partit una
última part on ens hem deixat endur per les presses i els nervis....resultat final ..........51-44.
Crec sincerament que els nostres nois han jugat molt bé, comença a veure's la constància del
treball de cada dia , l'equilibri entre tots ells i l'esperit de superació però ens falta aprendre a
canalitzar el treballl compartit i alguna que altre cohesió entre ells; si aconseguim això serem
pràcticament invencibles.
MOLTES FELICITATS NOIS.
Sandra Vidal ( Delegada)

CRÓNICA DEL PARTIDO JUNIOR 00 MASCULINO
2 Abril 2017
Collblanc/Junior 00Interterritorial
Buen partido de los chicos del junior 00 a pesar de haber comenzado con un mal juego y poco
acierto.
A partir del tercer cuarto, el equipo despierta y consigue controlar el partido con una victoria
importante para el equipo.
Con un resultado final de 56 / 76 para los jugadores del junior 00.
Carlos Martinez
Delegat Junior00

CRÒNICA INFANTIL A FEMENÍ
Jornada 12.
Dissabte1 de Abril CB Nou esplugues- Corbera
Aquest dissabte hem jugat contra l’equip de Corbera, en el que presidia la quarta posició en la
lliga infantil femení. per mala aquell dia va ploure durant el partit i el camp només tenia sostre
i no tenia parets, així que part de l’exterior estava mullat. Cada cop que la pilota sortia del
camp sortia mullada i el àrbitre l’havia de assecar, igual que les nostres bambes que quedaven
xopes i per això va fer que el terra rellisqués tant.
El primer quart del partit estava molt igualat però a partir del segon quart vam agafar un
diferència d’entre 15 i 20 punts.
El partit va ser el primer de la lliga que van xiular tècnica a una jugadora de l’equip contrari per
queixar-se i insultar a una jugadora del nostre equip (la nostre companya: la Júlia).
També aquell dia va ser molt especial perquè vam guanyar i celebrar l’aniversari de la nostra
companya la Minerva que celebrava els seus13 anys.
UN COP MÉS, UN GRAN PARTIT!!!
25-48 (guanyat)
Eli Pérez

CRÓNICAS CADET BLAU
Este fin de semana 1 de Abril, nuestro equipo se enfrentó a Les Franqueses en un partido
donde éramos visitantes y como siempre tuvimos el apoyo de jugadores del Cadete 02 y
jugadores del Infantil A.
Después de venir de dos victorias consecutivas volvimos a tropezar con esa piedra que nos
viene acompañando casi toda la temporada.
Nuestros chicos lucharon hasta el final dando todo de ellos como buenos deportistas.

CRONICA INFANTIL A MASCULINO
Este fin de semana jugábamos contra el Olesa de Montserrat.
Partido intenso, muy luchado y en algunas fases del mismo por debajo del marcador gracias a
las imprecisiones en los pases y a algun que otro despiste en los marcajes.
La lucha de los chavales hizo posible remontar incluso 9 puntos, con parciales muy buenos, y
no fue hasta el 7 y 8 cuarto, donde pudimos irnos en el marcador.
El resultado final 48-63.
ANIMO EQUIPO.

