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Un buzzer beater classifica el BC Encamp per a les semis

El Naturlandia Insitu s&rsquo;imposa al CB Femení en un partit sense història
El CB Femení ha finalitzat amb una abultada derrota el seu periple per la LAB 2011 &ndash; 2012. L&rsquo;equip format
íntegrament per noies i que va demanar a la FAB poder competir a la lliga nacional no ha pogut sumar cap victòria tot i
que en algun moment de la temporada ha ofert estones de bon bàsquet i ha creat problemes als seus rivals. No va ser el
cas en aquesta eliminatòria de ¼ de final que els de David Ramos van dominar de cap a peus amb un parcial inicial de
31 a 5. En un partit de molt baixa intensitat, el pivot del Naturlandia Insitu Sergio Obregon va jugar a plaer sota els
taulers i va ser el jugador més destacat amb 29 punts i 14 rebots. Per part del CB Femení Gemma Valverde va ser la
jugadora més activa amb 7 punts. A banda de la lògica dels resultats, cal aplaudir la iniciativa d&rsquo;aquest grup de
noies amants del bàsquet de jugar una competició masculina sabent de la dificultat ja no de poder guanyar partits sinó tant
sols de poder competir. El món de l&rsquo;esport no sempre es medeix per victòries i derrotes. L&rsquo;exemple
d&rsquo;aquest grup de jugadores ens ho referma una vegada més. Què estaries disposat a fer per seguir practicant
l&rsquo;esport que t&rsquo;agrada i mantenir viu el cuquet de la competició? Al CB Femení tenen la resposta.
&ldquo;Chapeau&rdquo; per a elles.
Un buzzer beater de Javi Huerta classifica el BC Encamp per les semis de la LAB
Una cistella del jugador del BC Encamp a 9 dècimes pel final a donat la victòria i el passi a les semifinals de al LAB al BC
Encamp. Els encampadans s&rsquo;han imposat per 82 a 80 en un partit dominat per un Filand que no ha sabut
gestionar correctament els darrers minuts. Amb un espectacular Ruben Zabala (35 punts amb 8 triples) i un sempre
solvent Mauro Ganal (18 punts i 12 rebots), els filipins han manat durant bona part del partit amb rendes de fins a 13
punts. L&rsquo;únic maldecap del Filand eren les faltes personals de Mauro Ganal que el retenien a la banqueta molts
més minuts dels que solen ser habituals. El 46 a 35 del descans i el desencert dels jugadors del BC Encamp feien
preveure una segona part plàcida pel Filand. De la mà de Jose Cardoso (21 punts i 9 rebots) i Marc Bové (19 punts) els
d&rsquo;Esteve Malet van prémer l&rsquo;accelerador al 3r quart però tot i que les sensacions eren diferents, el
marcador continuava reflectint un clar 62 a 51 pel Filand al minut 30 fruit de les nombroses errades dels encampadans
sota cistella. El darrer quart va ser de bogeria. El BC Encamp es va apropar en uns primers minuts de rauxa però a cada
escomesa responia el Filand amb triples estratosfèrics de Zabala i Ganal. La pressió a tota la pista va provocar diverses
pèrdues de pilota que Jordi Parra i Isidre Piguillem resolien amb ràpids contraatacs. Una tècnica a la banqueta va acabar
de descentrar un Filand que tot i això encara va tenir la darrera possessió. Abans Óscar del Pozo &ndash; probablement el
jugador més milllorat de la competició &ndash; va reclamar la seva quota de protagonisme amb 6 punts consecutius
quan la pilota més cremava. Després d&rsquo;uns minuts d&rsquo;aturada per la lesió al nas de l&rsquo;encampadà
Jordi Parra, el Filand va disposar de la darrera possessió de 24 segons amb 27 segons per jugar-se. No la van esgotar i
van deixar 12 segons per jugar a l BC Encamp. Tampoc van encertar però el pivot Javier Huerta va capturar un rebot llarg
i va liquidar el partit amb una suspensió a 4 metres de la cistella. Final cruel per un Filand que va jugar molt bé durant
gairebé tot el matx i que de fet només va anar per sota en la darrera acció del partit. Així és el bàsquet.
Resultats Naturlàndia Insitu83CB Femení23EstadísticaBC Encamp82Filand80Estadística
Semifinals 18/03/201216.00hBC In Principat &ndash; BC Encamp18/03/201217.30hUE Engordany &ndash; Naturlàndia
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