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

CRÒNICA MINI B MASCULÍ
71 AE MVP Cervelló – CB Nou Esplugues B 56

CRÒNICA MINI A MASCULÍ
Dissabte 4 de març de 2017. L’Hospitalet.
Pista del Ktòlic
Nova victòria del MiniA, enfront el MiniB del Ktòlic, i setena consecutiva que tanca la primera
volta d’aquesta fase regular.
L’inici del partit va ser fred, com la pista, i es dominava el marcador per inèrcia. Amb
circulacions ràpides, una mica atabalades, i un rival poc encertat es van assolir 15 punts de
diferència al segon període que podrien haver estat superiors de no ser per unes cistelles
dures i inestables, més pròpies del pati d’un adossat.
El tercer i quart període van ser més de transició i relaxació…….que, amb un millorat encert,
els Ktolics es van acostar fins a dos punts però sense tenir cap sensació de descontrol.
La segona part va ser un punt d’inflexió. Ben dirigits des de la banqueta, es va incrementar la
tensió i concentració per consolidar el marcador en un final 40-66.
Tenim individualitats que es poden combinar en diferents formacions mantenint el to
competitiu. Amb una defensa intensa que va deixar amb poques opcions al rival, les ajudes ja
es materialitzen i el tancament del rebot ja comença a donar els seus fruits. En atac, llencen
contraatacs rapids, ja com a bloc, i en estàtic es mou millor la pilota, obrint espais, creuant la
zona per assolir superioritats.
En resum, felicitar la feina dels jugadors i dels tècnics.
Som a l'inici del camí, preparant el repte de saltar a cistella gran. Això ja comença a anar de
debò.
Alex Riquelme

CRÒNICA PREMINI MASCULÍ B
Últim partit de la primera volta i continua l'evolució. El partit es va resoldre en el primer quart
gràcies a la nostra intensitat defensiva. Quan el rival es va despertar la diferència era ja molt
elevada. És gratificant tenir un àrbitre que parla amb els jugadors i els explica les seves
decisions.

CRÒNICA MINI FEMENÍ
En aquesta Jornada hem perdut de molts punts.Seguim en la mateixa linia, no progressem i es
el reflex dels entrenaments.
Es necessita treballar mes en tots els aspectes.
Resultat:
57-29
Anim Noies!! Som Equip som Esplugues!!

CRÓNICA PRE-MINI FEMENINO
Cronica realizada por Martina otra de nuestras jugadoras del premini.
Empezó la jornada del sábado con la incertidumbre de si podríamos disputar el partido debido
a la lluvia del día anterior.
Al final, después de secar la pista y con un poco retraso empezó el encuentro.
No fue nuestro mejor día en defensa, en parte debido a que teníamos algunas compañeras
que no estaban al cien por cien físicamente e incluso nos acompañaron algunas que estaban
lesionadas. Aun así fuimos poco a poco cogiendo ventaja en el marcador hasta conseguir una
clara y merecida victoria con el resultado de Sagrada Familia Claror 27 - C.B Nou Esplugues 56.
Vamos, a por el siguiente!!!!

CRÓNICA PREMINI A MASCULINO
Jornada de descans

