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Andbanc i UE Engordany a la final per la via ràpida
Andbanc i UE Engordany a la final per la via ràpida
L&rsquo;incombustible Bermudo porta l&rsquo;Andbanc a la final
Es va repetir la història del primer partit i com no podia ser d&rsquo;una altra manera l&rsquo;Andbanc no va donar
opcions al Filand i es va classificar sense problemes per la final de la LAB amb l&rsquo;etiqueta indiscutible de favorit. Ni
les nombroses baixes ni la habitual intensitat del Filand van frenar l&rsquo;equip de Juste que al 1r quart ja manava per
11 a 31. Recolzats, com no, en l&rsquo;incombustible Chechu Bermudo (30 punts, 12 rebots i 45 de valoració) i la
creativitat de Ramiro Ingelmo, els campions tenen un grapat de bons jugadors que saben a que juguen amb menció
especial per l&rsquo;aler Arseni Serra que arriba al playoff final en un estat de forma impecable com ho demostren els
seus 20 punts, 10 rebots i 45 de valoració. L&rsquo;Andbanc es va centrar en la defensa de Ganal (12 de 24 en tirs de
camp) i tot i que no va aconseguir que no anotés (missió impossible) si que es pot dir que no va jugar el seu millor partit. I
el Filand sense Ganal al 100 % és molt menys equip, poc més que un sparring per un campió que no està disposat a cedir
la corona.
L&rsquo;Andbanc ha guanyat la sèrie per 2 a 0.
L&rsquo;UE Engordany aprofita els regals d&rsquo;un BC In Principat ofuscat
El BC In Principat es va ofuscar a la primera meitat, en la que tant sols van anotar 2 cistelles en joc, i ho van pagar amb
una derrota contundent davant d&rsquo;una UE Engordany que de ben segur s&rsquo;esperava un partit molt més
complicat. I és que els de Cristian Vegas no van merèixer sortir tant mal parats d&rsquo;una primera meitat en la que no
van jugar malament però en la que van fer bona la dita que diu que hi ha dies en que no entra res. Els escaldencs guiats
per un gran Àngel Martínez (28 punts, 12 rebots i 32 de valoració) i ben dirigits pel base Eduard Balart en van tenir prou
aprofitant les errades del rival i ni tant sols van haver de recórrer als seus canoners habituals com Jordi Misse per
sentenciar la eliminatòria. El BC In Principat no va tirar mai la tovallola tot i saber-se perdedor i va tirar d&rsquo;orgull per
completar una bona segona meitat que es va anotar per 43 a 32. Les baixes de Batalla i Plaià van pesar massa en un
equip en el que la fusió de veterans i joves no ha acabat de donar els fruits esperats, sent la vella guardia la que ha hagut
de treure les castanyes del foc durant bona part de la temporada.
L&rsquo;UE Engordany ha guanyat la sèrie per 2 a 0.
Resultats
BC In Principat58UE Engordany79EstadísticaFiland72Andbanc95Estadística
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