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El BAXI Manresa tanca la primera
volta de la Champions a Turquia
Els bagencs es juguen contra el Pinar Karsiyaka el liderat del grup B

El BAXI Manresa buscarà seguir invicte a la Basketball Champions League | FIBA

El BAXI Manresa tancarà la primera volta de la fase de grups de la Basketball Champions
League davant el Pinar Karsiyaka (dimarts, 18.00h. Esport3 i DAZN) en un partit que decidirà
quin dels dos equips es col·loca líder en solitari del grup B. L'equip bagenc arriba al partit
després de la derrota encaixada a Fuenlabrada i havent afrontat un viatge que va començar
diumenge a la tarda des de Madrid fins a Estambul i que ha continuat aquest dilluns amb un vol
intern.
En cas de victòria, el BAXI Manresa tindria molt a prop una de les tres primeres posicions de grup.
Aquest fet li permetria com a mínim jugar una eliminatòria per accedir a una segona fase de grups.
Per tenir opcions de triomf els manresans hauran de ser més consistents que a Fuenlabrada.
Combinar bons moments amb altres de dolents podria no ser suficient. La preparació haurà de ser
ràpida malgrat el desgast físic del cap de setmana però Pedro Martínez veu capacitat de millora
entre els seus jugadors. El BAXI Manresa té tota la plantilla disponible.
El Pinar Kasrsiyaka arriba al partit en un bon moment de forma. A la Basketball Champions
League ha guanyat els dos partits i ocupa el coliderat del grup B igualat amb el BAXI Manresa. A
la seva lliga, és líder amb quatre partits guanyats i només un partit perdut. La única derrota la va
patir contra l'Anadolou Efes, actual campió d'Europa, per un sol punt de diferència després de
dominar bona part del partit. Tant és el potencial del Pinar Karsiyaka que Pedro Martínez el
considera un dels favorits a guanyar la competició.
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Bonzie Colson és el gran referent de l'equip turc. Nord-americà, de 25 anys i 1,98 metres d'alçada
està protagonitzant una gran temporada amb unes mitjanes de 20 punts, 10 rebots i 24 crèdits de
valoració en 33 minuts en pista. Colson compta amb una mínima experiència a l'NBA a les files
dels Milwakee Bucks. Una altra cara coneguda és Michael Roll. Compatriota de Colson, tot i
disposar també del passaport tunisià, ha desenvolupat bona part de la seva carrera a Turquia on
ha jugat en cinc equips diferents. Roll també compta amb experiència a Bèlgica, Israel,
Alemanya i Espanya. A l'ACB va jugar amb al Basket Saragossa i al Baskonia. D'entre els
jugadors nacionals, destaca Semith Erden. Un habitual de la seva selecció amb passat NBA
després de jugar als Boston Celtics i els Cleveland Cavaliers. Però la major part de la seva
carrera l'ha desenvolupat al seu país. Excepte un fugaç pas pel Partizan de Belgrad, Erden ha
jugat en set equips de Turquia, inclosos els grans com Fenerbache i Efes.
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