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Y bàsquet. primera catalana

L’Escala planta cara però acaba cedint

n

20 de febrer de 2018

Y BÀSQUET

Redacció l l’escala

El sènior masculí del CB l’Escala va encaixar diumenge la quarta derrota consecutiva en perdre
a la pista del CB Santa Eugènia de
Berga per 62 a 51, un resultat que
manté els d’Albert Clopés a la part
baixa de la taula classificatòria
amb un balanç de 6 victòries i 12
derrotes, cada vegada més lluny
de la salvació matemàtica.
Tot i la derrota, els costaners,
que arribaven a l’enfrontament
amb moltes baixes, van lluitar
fins al final i van posar contra
les cordes els locals, que només
van poder sentenciar als darrers
minuts. Martí i Martini, amb 12
punts cadascun, van ser els màxims anotadors visitants.
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CLASSIFICACIÓ. Els d’Albert Clopés, en una imatge d’arxiu, són penúltims

Y EL PROPER PARTIT

BASILI GIRONÈS

Pel que fa al sènior B masculí, el
conjunt escalenc va perdre el setè
partit seguit en cedir a casa contra El Secret CESET per 67 a 84. Els
escalencs continuen últims. n

dissabte, els escalencs
rebran el multiserveis
palamós (8-10)

L’Adepaf no sentencia i perd a Banyoles
nn El conjunt sènior masculí del Bàsquet Adepaf va encaixar diumenge la desena derrota del curs després de caure a la pista del
Bencriada Banyoles per 90 a 81, en el marc d’un partit en què els
figuerencs van dominar durant bona part dels minuts però que
van afluixar a la pròrroga. En termes generals, el club va cloure
la jornada amb un balanç de 7 victòries _entre les quals hi ha la
del cadet blanc (foto) amb el CB Farners B (83-33) _ i 4 derrotes. n

Y BÀSQUET

Y bàsquet. 2A CATALANA

El Vilafant allarga la
mala dinàmica
nn L’equip sènior masculí del
Bàsquet Vilafant va sumar diumenge la quarta derrota de manera seguida en perdre a la pista del CB Quart per 63 a 52. Amb
aquest resultat, els taronges tenen ara un balanç de 7 victòries
i 10 partits perduts. D’altra banda, el júnior masculí d’Interterritorial (foto d’arxiu) va perdre
a la pista del SA Súria (89-75) i
va encaixar l’onzena derrota
d’aquesta temporada. n
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L’Escolàpies ensopega per partida doble
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1. mataró b

34

1. pineda de mar

34

1. FARNERS

33

2. HORTA

32

2. tona

33

2. PORQUERES

30

3. MONTGAT

31

3. SANT NARCÍs

31

3. SALT

29

4. ARBÚCIES

29

4. MALGRAT

29

4. QUART (-1)

28

5. MINGUELLA-BADALONA

27

5. SANT CELONI

28

5. SALLE GIRONA (-1)

27

6. SANTA EUGÈNIA

27

6. blanes

28

6. BENCRIADA

26

7. SALT

27

7. ceset

28

7. BESCANÓ (-1)

25

8. MULTISERVEIS PALAMÓS

26

8. cassanenc

27

9. ESCOLAPIS SARRIÀ

26

9. calella (-1)

26

8. TORROELLA

25

10. RAMON LLULL

26

10. granollers b

25

9. ADEPAF

24

11. SANTJOANENC

26

11. quart

24

10. ONYAR (-1)

23

12. ARENYS B (-1)

25

12. vilafant (-1)

24

11. CALELLA B (-1)

22

13. BISBAL (-1)

24

13. ripoll

24

12. girona b

22

14. CABRERA (-1)

24

14. tordera

24

13. MULTISERVEIS PALAMÓS

22

15. L’ESCALA

24

15. onyar (-1)

22

14. SANTJOANENC B

21

16. les franqueses (-1)

18

16. SANT FELIU (-1)

19

15. PALAFRUGELL

18

resultats
Santa Eugènia de Berga-l’Escala

resultats

resultats
62-51

El sènior masculí del CB Escolàpies va tancar la setmana amb
dues derrotes: dijous va cedir a la pista del CESET (78-66), mentre
que dissabte va perdre amb el Bisbal Bàsquet B per un clar 80 a 50,
un resultat que deixa els vermells amb un balanç de 4-3. En termes generals, el club figuerenc va tancar el cap de setmana amb
un total de 4 triomfs _entre els quals hi ha el que va sumar l’infantil masculí (foto) davant el CB Anglès (74-45)_ i 13 derrotes. n
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Y BÀSQUET

El Roses clou una jornada amb 7 victòries

nn El CB Roses va tancar el cap de setmana amb un balanç positiu
després d’haver segellat 7 victòries i 5 derrotes. Un dels triomfs
més contundents el va firmar el cadet masculí, que es va imposar
al CEJ Celrà per 91 a 20 i va sumar la novena alegria de la temporada (9-6). n

Y bàsqUET

El Grifeu cau a casa
contra el Sant Hilari
El CB Grifeu Llançà va perdre davant del CB Sant Hilari (63-73) i va encaixar la cinquena derrota en aquesta segona fase (2-5). Dissabte, els
costaners visitaran el feu del
Bisbal B, el líder (6-1). n

nn

Y bàsquET

El Castelló continua
instal·lat en la derrota
L’equip sènior masculí del
CB Castelló va patir dissabte
la sisena derrota consecutiva en cedir contra el CB Farners B per 56 a 64. Els empordanesos visitaran diumenge
el feu del CB Fontcoberta. n
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