Jornada 21-22 gener 2017
CRÒNIQUES CISTELLA PETITA
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRÒNICA MINI B MASCULÍ
Aquesta jornada el MINI B Masculí ha patit una derrota per 4 punts!!!!!!!!!!!!
43 - 47
Hem jugat contra el BM VILADECANS B, hem lluitat molt però tot i amb això no hi hem tingut
prou.
Els primers quatre quarts semblava que l'encert de cara a cistella se'ns resistia i al Viladecans
tot li sortia bé, hi han hagut moments que ens guanyaven de 20 punts....però en començar el
cinquè quart li hem donat la volta, fins i tot hem arribat a estar a 2 punts.
Encara tenim moltes coses a millorar, però hem quedo amb la part positiva del partit, que els
nostres nois no han donat mai el partit per perdut.
Ànims i a continuar treballant de valent.
Som equip, som Esplugues!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Natàlia

CRÒNICA MINI A MASCULÍ
Primer partido en casa y segunda victoria consecutiva, en un día y horario inusual, domingo a
las 11'30h.
Victoria holgada, (cerraron marcador en la cuarta parte) contra un equipo contrario, el Claret
B, mermado ya que la mitad de sus jugadores eran preminis.
Nuestro equipo, en su línea, jugaron los primeros tiempos muy bien, pero volvieron a sobrar
los tres últimos, donde falto la concentración.
Som equip som Esplugues!!
Bea
CRÒNICA PREMINI MASCULÍ B
Partit complicat el d'aquest cap de setmana. Sense adonar-nos hem arribat a meitat del partit.
A la segona part hem defensat millor, però el cèrcol s'ha fet petit i la pilota no volia entrar. Ja
comencen a sortir jugades d'atac de tot l'equip. Estem aprenent i evolucionant molt. S'intueix
que no som un equip de matinar molt.
CRÒNICA MINI FEMENÍ
Descans

CRÓNICA PRE-MINI FEMENINO
Avui la crònica ha sigut feta per Sofía una de les nostres jugadores del premini femení i així es
com es veuen el partit a través del ulls de les nostres jugadores.
"Aquest partit ha sigut molt emocionant, els 5 primers quarts els punts estaven igualats, però
els últims quarts s'han complicat i hem perdut. Quan ja s'havia acabat el partit i els
entrenadors ens estaven donant consells ens adonem que hem guanyat perquè l'altre equip
eren només 7 jugadores. Crec que la victòria se l'havien d'emportar elles, però HEM
GUANYAT!!
SOM EQUIP SOM ESPLUGUES."
CRÓNICA PREMINI A MASCULINO
Dolorosa derrota de nuestros chicos del Premini A en casa frente al U.E Claret A, por 23 a73, a
pesar de la gran actitud en defensa y ataque de nuestros chicos, esto no ha sido suficiente para
plantar cara a un rival con una mejor técnica individual de sus jugadores. Simplemente animar
a nuestros jugadores y técnicos en su labor semanal de entrenos, para que con voluntad y
esfuerzo consigan ascender en el aprendizaje de este deporte y no perder la ilusión.
“Som equip! Som Esplugues!”
Sergio Valero

