Jornada 14-15 gener 2017
CRÒNIQUES CISTELLA PETITA
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRÒNICA MINI B MASCULÍ
El nostre mini ha començat molt bé aquesta volta.
32-81 victòria per Esplugues!!!!!
Han jugat sense individualitats, moltes assistències i lluitant per cada punt i cada rebot.
Som equip, som Esplugues!!!!!

CRÒNICA MINI A MASCULÍ
Divendres 13 de gener les 19.30 , amb un fred que pela i una pista de patí d’escola dins un
claustre impressionant;…; aquest és l’escenari del primer partit de fase regular, nivell C del
Mini-A .
El contrari, el CIC Sant Miquel i el marcador final 42 a 49.
Merescuda victòria per l’esforç dels nostres minis després d’una fase prèvia molt complicada i
amb marcadors molt desfavorables.
Estem molt contents d’aquest primer partit guanyat tot i que som molt conscients que cal
seguir treballant de valent en defensa, intensitat de joc i punteria… cal millorar i rectificar
cosetes.
Molt bon començament nois, FELICITATS!!!
Sandra Vidal ( Delegada)

CRÒNICA PREMINI MASCULÍ B
Partit molt emocionant on el principal protagonista ha estat el fred. El CB Nou Esplugues ha
lluitat amb 7 jugadors. Tècnicament el partit estava perdut des de l'inici. Cal destacar l'equilibri
entre els dos equips, cosa que a propiciat a donar emoció i competitivitat per les dues parts. El
primer, tercer i quart temps, hem dominat demostrant molt bona actuació en defensa i molt
d'encert en els llançaments de tres punts. Al setè parcial ens hem quedat amb 5 jugadors per
cometre 5 faltes personals dos dels nostres jugadors. Al vuitè i últim temps, l'equip, cansat per
l'esforç i alt rendiment donat en els parcials anteriors, ha baixat la “guardia” i el contrari ha
aprofitat per posar-se per davant en el marcador.

CRÒNICA MINI FEMENÍ
Comencem amb derrota, necessitem treballar més.
Ànim noies ho aconseguirem
CRÓNICA PRE-MINI FEMENINO

Resultado 9-45
Un partido ganado desde la primera parte. Una defensa concentrada que nos ha permitido ir
consolidando el marcador y poder disfrutar de un buen partido. Un partido trabajado desde el
banquillo con los entrenadores y una afición entregada.

Enhorabuena chicas
CRÓNICA PREMINI A
Excelente victoria, como visitante, de nuestro premini A contra el CB Manyanet les Corts, por
26 a 48, a pesar de ser un campo difícil, en un patio de colegio, en pleno invierno y de noche,
nuestros chicos se sobrepusieron a estas condiciones, consiguieron sacar adelante un partido
difícil, gracias a un gran esfuerzo en defensa. Bravo por este equipo tanto jugadores como
técnicos.

