Jornada 11-12 març 2017
CRÒNIQUES CISTELLA PETITA
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRÒNICA MINI B MASCULÍ
El partido del sábado nos resultó bastante fácil. Los primeros tiempos dimos lo mejor y
ganamos de bastante. Después aflojamos un poco y seguimos ganando pero no de tanto. Un
tiempo ganamos sólo 2-0 y otro 7-6.
En resumen, la primera parte nos esforzamos mucho y la segunda, al ir ganando de mucho,
aflojamos un poco.
Fue un partido muy divertido en el que jugamos mucho en equipo, muchos pases y canastas.
El resultado final fue 96-40.
Jon Olalde

CRÒNICA MINI A MASCULÍ
Dissabte 11 de març 2017
El passat dissabte 11 de març, l’equip Mini A s’enfrontava amb el C.B. CIC – Sant Miquel, segon
classificat a la lliga, lo que feia preveure un partit disputat i intens. Una vegada es va iniciar el
partit, els nostres jugadors van sortir amb un plantejament molt seriós, amb bon ritme de passi
de pilota i moviments de desmarque que facilitaven l’anotació. En defensa es jugava amb una
pressió alta, agafant al rival per sorpresa, lo que permetia recuperar moltes pilotes. El bon joc
demostrat en aquest primer quart, es va veure reflectit al marcador amb una anotació
favorable de 11-2.
Els següents quarts de la primera part, es va mantenir el bon nivell de joc demostrat al primer,
superant sempre la desena de punts i mantenint la bona defensa que no deixava canviar el joc
al Sant Miquel..
La segona part, va començar de la mateixa manera, arribant al final del 5è. quart amb la
màxima avantatge de 35 punts. A partir d’aquest moment, un increment en la intensitat del
rival, va fer que la fluïdesa demostrada en atac per l’Esplugues, es veies aturada de cop,
perdent el 6 i 8 quarts amb anotacions molt baixes per l’Esplugues, de no més de 4 punts per
part.
Tot i aquesta baixada en el rendiment, mai es va patir per la victòria, molt be treballada des
d’inici, mantenint una diferencia final de 25 punts que reafirma la fortalesa de l’Esplugues al
davant de la classificació i ens fa ser molt optimistes de cara als pròxims partits.
Resultat final: Esplugues 65- Sr. Miquel: 40
Felicitar als jugadors i que es continuï treballant com fins ara.
Alex Cuadra

CRÒNICA PREMINI MASCULÍ B
Aquesta jornada hem jugat amb un rival molt semblant a nosaltres. Els primer quarts han estat
igualats. Els següents ens hem deixat anar una mica. Després hem reaccionat però no ha estat
suficient. Almenys podem dir que hem lluitat fins el final a pesar del cansament per no tenir
recanvis suficients.
Juan Carlos

CRÒNICA MINI FEMENÍ
En aquesta Jornada, hem jugat a casa amb el Mongat, vam començar molt bé , amb molt bona
actitud i guanyant en el primer quart,
Però en 2 quarts vam baixar la guàrdia i això ha passat factura al marcador.
Resultat: 30-56
Felicitats Noies per la bona actitud!
Ànim seguirem treballant.

CRÓNICA PRE-MINI FEMENINO
Por primera vez en lo que va de año jugamos en la pista amarilla...Seguimos con bajas en el
equipo, aunque vienen a los partidos a animar a sus compañeras, “recuperaros pronto se os
encuentra a faltar”.
En lo que respecta al partido en sí, aunque dominábamos al rival, hemos salido muy dormidas,
apelotonadas y fallonas, nos costaba encestar y muy erráticas en los tiros.
Por un momento el equipo rival se acercó al marcador 11-10 gracias a un parcial de 0-8.
Tenemos un conjunto guerrillero no dan una pelota por perdida, luchan, corren y siguen hacia
adelante sin mirar el marcador, poco a poco se han ido haciendo con el partido y
despegándose del marcador hasta el 31-14 final.
Después del pitido final, sonrisas y alegría en sus caras y como no a celebrarlo a media cancha.
Las más pequeñas siguen aprendiendo y mejorando. Orgullosos de este equipo.
Som equip som Esplugues.

CRÓNICA PREMINI A MASCULINO
11/03/2017

10:15 C.B. NOU ESPLUGUES A - C.B. MANYANET LES CORTS A (45 – 18)

