Federació Andorrana de Basquetbol

La U16 Femenina punxa amb Gibraltar

La selecció U16 Femenina va sumar la seva 2a derrota consecutiva a l'Europeu que s'està disputant a Gibraltar. En un
partit de molt baixa anotació, les andorranes van acabar cedint per 29 a 38 davant l'erquip anfitrió en un darrer quart nefast
en el que van encaixar un parcial de 2 a 13. La davallada de les de Manel Sánchez en la recta final va venir donada per
la poca rotació de jugadores (fins a 5 van jugar més de 30 minuts) i sobretot per l'acumulació de faltes personals (les
eliminacions de Laura Navarro i Anna Mañá van ser decisives). De fet, en un encontre molt igualat en que Andorra va
manar fins al minut 34, la diferència de faltes personals xiulades als 2 conjunts va ser decisiva (24 faltes Andorra per tant
sols 9 de Gibraltar). La resta d'aspectes estadístics van acabar força igualats però els 14 tirs lliures que va llançar de més el
rival van acabar dictant sentència. Laura Navarro (9 punts i 6 rebots) i la dupla Anna Maña i Erika Julian (24 rebots
entre les 2) van ser les més destacades per part andorrana. Les gibratarenyes Nathalie Rodríguez (11 punts i 11 rebots)
i Prescott (18 rebots) van acabar amb les aspiracions andorranes d'entrar a les semifinals. Amb aquesta derrota, la
selecció U16 Femenina es veu abocada a la lluita per la 5a plaça independentment del resultat del partit d'avui davant
Malta que tant sols servirà per definir el creuament amb l'altre grup.

En els altres partits de la 2a jornada, Escòcia va sumar un triomf ajustat per 53 a 49 davant Malta i es va ssegurar ser a
les semifinals mentre que al grup A Islàndia i Xipre es van desfer amb contundència de Mònaco i Gal·les respectivament.
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