Jornada 25-26 març 2017
CRÒNIQUES CISTELLA PETITA
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRÒNICA MINI B MASCULÍ
CRÒNICA MINI A MASCULÍ
SEGUIMOS LA RACHA
El sábado 25 de marzo, en el polideportivo de Les Moreres, jugaron los Mini A del CB
Esplugues contra el Tecla Sala.
El partido no fue muy intenso por parte de los dos equipos. Nuestros minis solo perdieron dos
cuartos, el tercero y el octavo, de 7 y de 6 puntos.
El resultado final fue de 75 a 43. Una nueva victoria por parte de nuestros minis.
Felicidades equipo!!
Pedro Flores

CRÒNICA PREMINI MASCULÍ B
Partit irregular. Molt bon inici de partit que ens va permetre obtenir un gran avantatge. Però a
partir del segon quart vam baixar les mans i vam començar a jugar caminant. La migdiada
acaba quan ens empaten el partit i tornem a anar-nos en el marcador, i una altra vegada ens
despistem en l'últim quart. Aquesta jornada hem après que per molt avantatge que tinguis el
partit dura 8 temps.

CRÒNICA MINI FEMENÍ
Aquest dissabte hem jugat a casa amb el C.B. Sant Quirce.
Hem jugat molt be i lluitat molt, però no hem pogut guanyar el partit per pocs punts, ja que
no hem encertat en tirs a cistella.
Resultat: 33-41
Anim Noies , tenim que seguir així, lluitant i amb aquesta actitud!!!

CRÓNICA PRE-MINI FEMENINO
C.B Nou Esplugues 34 - C.B. Sant Just 20
El dia 25 de març de 2017 quedarà en el record com un dels partits més trepidants i lluitats de
tota la temporada.
El pre-mini es va enfrontar a l'equip de Sant Just Desvern, invicte fins al moment.
Des d'un bon inici es va veure una entrega total de totes les jugadores, amb una defensa fèrria,
que confirma aquest equip com la millor defensa de la fase.
Si a això li afegim la rapidesa en l'atac i l'efectivitat en la cistella, tenim un còctel que
confirmava la victòria.
Val a dir que tot i la diferència de 14 punts en el resultat final, va ser un partit intens, fet
recolzat pel nerviosisme i la cridòria que va realitzar el nostre sisè
jugador de camp, els pares.
La sorpresa va saltar i el nostre equip va guanyar, de forma merescuda, refermant que aquest
equip es fa cada vegada més i més gran.
Som equip, som Esplugues!

CRÓNICA PREMINI A MASCULINO
Derrota del Premini A masculino frente al Verduna Gracia por 36 a 55, después de una gran
primera parte con muy buen juego en ataque y en defensa, tuvieron un pequeño bajón de
juego que le permitió al Verduna coger distancia en el marcador, ya se les hizo imposible el
remontar a pesar que lo intentaron. Animo chicos a seguir luchando.

