Jornada 18-19 febrer 2017
CRÒNIQUES CISTELLA PETITA
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRÒNICA MINI B MASCULÍ
El nostre Mini aquest cap de setmana ha perdut de 2 punts.
Nou Esplugues 55 - 57 CB Masquefa
Ha sigut un partit molt igualat, tot i que jugaven amb els PRIMERS!!!!!!!!!!!!!!
Donar la enhorabona a tots els nens i als seus entrenadors per la gran feina feta.
El partit va començar amb retard, ja que no teníem arbitre, eren gairebé les 9.20, quan ens
tocava a les 9. Hem començat molt igualats, però just al 4t quart de la primera part, els hi
treien 10 punts, però al començar la segona part les coses es van tornar a igualar i al últim
quart ja jugaven una mica descontrolats per les ganes que teníem de guanyar i veure que la
diferència era tan petita.
Som equip, Som Esplugues!!!!!!!!!!!!!!!!!

CRÒNICA MINI A MASCULÍ
Després d'haver jugat fins ara uns partits força fàcils, ahir ens vam trobar davant amb un equip
amb ganes i joc, el Cornellà 06, que ens va obligar a esforçar-nos i a jugar millor. Marcador
final 57-38
Ho vam aconseguir! Vam tornar a guanyar!
Som equip, som Esplugues!
Montse Cano

CRÒNICA PREMINI MASCULÍ B
Després de dos cap de setmanes sense poder jugar, hem tornat a la competició.
Al davant jugàvem contra un dels líders.
Ens ha costat entrar en el partit i ràpidament ens hem posat a -20. En aquest moment hem
començat a defensar i hem aconseguit posar-nos només a -5.
Les forces no ens han donat per més. Avui no hem perdut, avui ens han guanyat, han estat
millors.

CRÒNICA MINI FEMENÍ
Aquesta Jornada hem estrenat "Mascota" a l'equip i hem guanyat al C.B Sant Joan Despi en el
nostre camp.
El partit ha començat molt intens i durant tots els quarts han estat els marcadors molt
igualats fins que en el penúltim vam guanyar per 5 punts. En aquest partit hem sigut constants
I per això hem Guanyat!!!
Partit molt be lluitat .
Felicitats Noies !!!!.
Marcador: 40 -35
Una Salutació,

Rosa M.

CRÓNICA PRE-MINI FEMENINO
Crónica realizada por nuestra jugadora Claudia
El partido ha sido bastante tenso. Ellas han empezado muy duras y no nos dejaban hacer
nuestro juego. El marcador ha sido muy igualado, no ha sido un partido fluido y ha tenido
muchas interrupciones. Eso ha hecho que la puntuación no haya sido muy alta y hayamos
acabado 21-19. Penúltimo cuarto empatadas y último cuarto de máxima concentración
defensiva nos ha permitido hacernos con el triunfo. Seguimos intensas y a por la siguiente.
Som equip, som Esplugues!!!
Aquí tenemos a Claudia.

CRÓNICA PREMINI A MASCULINO
Derrota del Premini A Masculino frente al Tecla Sala por 33 a 73. El equipo ha conseguido
mantenerse dentro del partido durante la primera parte, con una gran actitud y buen juego.
Tras el descanso no han conseguido mantener el ritmo y han acabado claudicando frente a un
gran rival.
Ánimo para los jugadores, técnicos y afición, tenemos un excelente equipo de pequeños
“basquetboleros”, a seguir trabajando y mejorando.

