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CRONICA do PARTIDO
 EQUIPO:.
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XIRIA CARBALLO 09
MINIBASKET

DATA

HORA

PAVILLON – POBOACION

XORNADA

11.01.2020

12:30 h

PAZO DEPORTES ARTEIXO

7

COMPETICION
LIGA CORUÑA

MARCADOR:
COMPAÑÍA MARIA BLANCO

XIRIA CARBALLO 09
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ADESTRADOR: ARTURO FERRACES



JUGADORES:
ROI,ANXO,MARTIN,MATEO,DANI,ELOI,,CARLA, IKER, XOEL, DAVID, BRAIS



ANALISIS DO PARTIDO:

Derrota no primeiro partido do ano para o equipo alevin de primeiro ano, adestrado por Arturo frente a Compañía
de Maria, que se impuso ao final de maneira clara pero cun marcador que non reflexa o sucedido ao longo dos
seis periodos.
O partido comezou con múltiples erros no lanzamento a canasta por parte dos dous equipos, que parecían notar
a inactividade nas vacacións, rematando o primeiro parcial con empate a 4 puntos; Os segundos 8 minutos ,
mantense a igualdade, parcial de 10 a 8 para os coruñeses, que dominaban cerca da canasta .O ultimo parcial do
primeiro tempo, supón un estirón no marcador a favor de Cia de Maria, que consigue gañar este intervalo por
trece puntos, debido as recuperacions de balon e canastas en contrataque, mentras os carballeses non conseguen
situacións de ventaxa.
Tras os descanso, a situación voltase de cara para os carballeses,que tras perder de 15 no descanso, logran un
parcial de 4 -14 no cuarto periodo e igualan 8-8 o quinto, polo que chegan aos últimos 8 minutos a 5 puntos no
marcador; Esta reaccion carballesa, lograse a través de recuperacións de balo´ss, que se converten en canastas
mais fáciles , asi como nunha correcta ocupaci´nn de espacios.
O último tempo, os colexiais volven a subir a sua intensidade defensiva, e imprimen un ritmo moi alto de xogo
que os Carballeses non son capaces de igualar, o que convertese nun constante perder balóns que se transforma
nun parcial de 21-2 que deixa a diferencia final neses 24 puntos.
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Bos minutos do equipo que contou con 11 xogadores na rotació, e na que dous xogadores dos novos, foron quen
de estrearse no aspecto anotador, demostrando

a melloria que estan a ter , grazas ao traballo nos

CIF: G-70045844 | Inscrita no Rexistro de Asociacións Deportivas de Galicia co nº C-00849

adestramentos.
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