Jornada 28-29 gener 2017
CRÒNIQUES CISTELLA PETITA
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRÒNICA MINI B MASCULÍ
Aquesta jornada hem perdut 48-43 Contra el viladecans.
L’àrbitre estava a favor d'ells i no xiulava les faltes.
Aleshores hem fet faltes que no va xiular.
Eren tots mes alts que nosaltres però hem jugat bé.
Hi havien de molts ràpids.
Pensàvem que perdíem de molt però hem defensat molt.
Som equip som Esplugues

CRÒNICA MINI A MASCULÍ
Partit ajornat per pluja, camp exterior.

CRÒNICA PREMINI MASCULÍ B
Jornada gairebé perfecta. Aprofitant que el partit era lluny i a una hora complicada. Ens hem
concentrat a mig matí, hem dinat plegats al costat del pavelló i a jugar a basquet. El partit
d'avui es pot resumir en dues paraules: intensitat i equip. Hem jugat en defensa i en atac com
un equip i a intensitat i concentració avui no ens guanyava ningú. Per fi el resultat ha estat
positiu i hem pogut celebrar la nostra primera Victòria en aquesta segona fase. Llàstima que
no hagin pogut estar tots els jugadors!

CRÒNICA MINI FEMENÍ
En aquesta Jornada hem jugat en el camp de Sant Quirze del Vallès. Hem començat bastant
compenetrades, però en el tercer quart l'equip contrari s'ha avançat en el marcador .
L' actitud ha sigut bona però es podria millorar més. Han millorat respecte al primer partit,
però han de treballar més en rebots i defensa.
Hem perdut de 17 punts, però seguirem treballant.
Estadística del Partit:
53 Tirs a Cistella, 22 Rebots, 27 pilotes perdudes i 22 recuperacions.
Resultat 42-25
Som Equip som Esplugues!!!!!!!!!!

CRÓNICA PRE-MINI FEMENINO
Crónica de Lucía una de nuestras jugadoras.
Yo como a jugadora del equipo he visto el partido bastante bien, porque eran buenas y
estaban fuertes. Creo que la defensa la hemos sabido llevar bastante bien y que ha habido
veces que hemos ido a entrar a canasta solas. Nuestros padres han sabido llevar los nervios
bien. Hemos perdido 45-21, pero no pasa nada porque somos un equipo y seguimos luchando
para llevarnos otra victoria.
Seguro que la próxima ganamos.
Som equip, som Esplugues!!!!

CRÓNICA PREMINI A MASCULINO
Partit ajornat per pluja, camp exterior.

