Jornada 4-5 febrer 2017
CRÒNIQUES CISTELLA PETITA
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRÒNICA MINI B MASCULÍ
Aquesta jornada hem guanyat 76-71 al CB Sant Boi amb patiment final.
Els primers quarts han estat igualats i ho teníem controlat, però en alguns quarts ens hem
relaxat i ens han fet uns parcials considerables.
Perdíem moltes boles i fallàvem tirs sota cistella que ens han perjudicat molt.
Després ens hem recuperat i hem arribat a l'últim quart amb una diferencia de 13 punts a
favor.
Amb molt d'esforç i ganes hem aconseguit aguantar l'empenta final del Sant Boi i hem guanyat
de 5 punts!
Bon partit però hem de seguir millorant de cara als pròxims partits.
Pol Zapater.
CRÒNICA MINI A MASCULÍ
En esta ocasión nuestro equipo que se enfrentó contra el CB Pedagogium Verd ganó cerrando
marcador en el último cuarto.
Juego rápido por parte de los dos equipos, el CB Nou Esplugues ha realizado un buen partido
recuperando el balón y haciendo una buena defensa.
En el 5° y 6° cuarto han aflojado un poco, pero han sabido reaccionar realizando todos los
jugadores un partido con un alto porcentaje de aciertos de tiros a canasta.
Felicidades a todos los jugadores.
Jesus Plaza
CRÒNICA PREMINI MASCULÍ B
Aquest partit es juga dimecres
CRÒNICA MINI FEMENÍ
Primera Victoria del Mini Femení, en un partit amb molts alts i baixos. Han començat molt be
amb molt bona actitud, però encara no aconseguim mantenir-lo en alguns quarts.
Les Noies han lluitat molt, hem de seguir treballant.
!Felicitats Noies!!!!
Resultat 53-26
Som Equip som Esplugues!!

CRÓNICA PRE-MINI FEMENINO
La crònica ha estat feta per una de les nostres jugadores la Mireia.......
“Deunidó” quin partit !!!! Lluitat i molts nervis fins al final !! Bon partit dels dos equips, però
victòria merescuda de les nostres noies!! Hem jugat molt bé tot i que hem fet patir....
Visca el Nou Esplugues !!

CRÓNICA PREMINI A MASCULINO
Impresionante victoria de nuestros chicos en casa, contra el JAC Club Sants A, por 61 a 42.
Tras un inicio con dudas, que ha llevado al entrenador a pedir un tiempo muerto, nuestros
jugadores han sabido reaccionar y corregirlo. Han logrado cambiar la actitud en defensa, no
dar ningún balón por pedido, jugar en equipo y escoger las mejores opciones de tiro. Bravo por
nuestro jugadores y técnicos, un magnífico trabajo, que seguro les motivará para seguir
progresando.

