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Cròniques, resultats i calendari del
CB Solsona
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Crònica del sènior masculí: Martisa CB Santpedor A, 53 - CB Solsona, 62
Bon joc d'equip
Merescuda victòria en el desplaçament a Santpedor
Parcials: (14-23); (15-14; (10-6); (15-20)
En el segon partit i primer desplaçament de la lliga el sènior va recuperar les bones vibracions i
tornà a exhibir bon joc d'equip i concentració per endur-se la victòria del pavelló de Santpedor. Amb el
retorn de l'Alberto, però amb l'absència de l'Andrés, l'equip va retornar a la dinàmica de la passada
temporada. Un primer quart fulgurant va servir per marcar diferència i territori. A partir de llavors
el CB Santpedor va recuperar terreny i es va apropar al marcador. Els taronges van anar
pràcticament tot el partit per davant però la distància mai va ser significativa, amb una diferència
màxima de 12 punts. El control del partit es va refermar en el darrer quart en el que no es va donar
al rival opció de capgirar el marcador.
Es poden consultar les estadístiques detallades i les accions del partit en el següent enllaç:
https://www.basquetcatala.cat/estadistiques/5d9a3790a4d4273e2a49155b
Crònica del júnior masculí, CB Solsona 74 - CB Matadepera: 31
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De menys a més
El dissabte el júnior jugava el segon partit de la lliga amb els dubtes de si l'equip estaria
cohesionat. S'enfrontaven amb el CB Matadepera, un equip que va plantar cara als solsonins
durant el 1Q, arribant-se a un ajustat 11-9 (més per demèrits propis).
Al 2Q el CB Solsona va posar la carn a la graella, va incrementar la potència dins de l'ampolla i
es va fer amo i senyor de tots els rebots. La poca defensa dels visitants afavorí els llançaments de
fora de l'ampolla, el Solsona fa un un 2Q espectacular 20-6 i el resultat a la mitja part deix mig
sentenciat el partit en un 31-15.
El 3Q continua amb la mateixa tendència afavorit per una molt dolenta selecció dels triples dels de
Matadepera (0/17), s'acaba el període amb un 24-7.
Amb el 4Q tota la banqueta juga (avui si que hi eren TOTS), amb un Matadepera totalment
entregat es guanya sense molt esforç, resultat del 4Q: 19-9.
El resultat final: 74-31.

Crònica del cadet taronja: CB Solsona 62 -Joviat 54
Dolç debut
Bon debut de les solsonines a la categoria cadet. En un partit força igualat, i amb alternances
constants en el marcador, les solsonines van saber sobreposar-se i aprofitar les seves armes.

Crònica del cadet negre: CB Solsona 61 - CB Cardedeu 46
De menys a més
Inici molt dubitatiu del cadet negre, que va permetre que el rival s'avancés ràpidament al
marcador (6-16). Un parcial de 14-0 ens tornava a posar dins del partit (20-16 al minut 14). El
canvi d'actitud mostrat per l'equip va permetre que finalment la victòria es quedés a casa.
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