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Meritòria cinquena posició de l’infantil 02 al Torneig de Tres Cantos
2015-05-04

Una paraula per resumir la participació del nostra Infantil 02 al VIII Torneig de de Tres
Cantos; Espectacular!! Ha estat un cap de setmana intens pels nostres nois que han competit amb
les principals pedreres de tot l'estat i han assolit un fantàstic 5è lloc. A continuació podeu llegir el
resum del torneig que fa l'Àlex Romero, el seu entrenador.

Tret de sortida al torneig contra la

selecció espanyola, amb un bon primer quart, on vam acabar 8 punts per sota. A partir d'aquí ens
costava molt atacar i ells a partir de cada rebot o pilota recuperada ens feien un contraatac. A la
mitja part el partit estava ja decidit, perdíem de 30, la segona part persegueix la mateixa tònica per
acabar perdent de 17-77, probablement vàrem notar els nervis del començament del torneig sumat
això a què el rival era la selecció.?Següent partit contra Las Rozas, dominant de principi a fi, però
fent un partit força discret, realment no vam estar al nostre nivell tant ofensiu com defensiu, al final
el marcador va quedar 42-26. Començàvem el segon dia de competició contra Torrelodones que
guanyant ens donava l'accés a 1/8 de final i la veritat és que els nois van sortir molt concentrats,
molt intensos a darrere i amb bons percentatges en el tir. Finalment victòria per 46-20. De camí en
els 1/8 de finals ens vam trobar al Movistar Estudiantes. Un partit fantàstic i molt emocionant fins al
final i hem de dir que vam dominar el marcador durant tot el partit. Final del partit 40-39. A 1/4 ens
creuàvem contra una altra pedrera ACB el Unicaja de Màlaga i vam començar el partit molt ficats i
amb molta concentració, fins a mitja part un marcador molt igualat solament estàvem a tres punts. A
la represa, van sortir molt forts i ens van fer un parcial de 9-0, això va fer que marxessin de 12 al
marcador però tot i així l'equip va seguir creient i finalment a poc a poc vam anar retallant el
marcador, alguns tirs en el últim minut que van sortir de dins i la precipitació els últims 20 segons,
perdent dues pilotes seguides, van posar el marcador finalment en un menys 10. Últim dia a Tres
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Cantos i tocava lluitar per les posicions de la 5a a la 8a contra el Palo de Màlaga. El partit ha sigut
molt igualat i amb nivell de duresa i intensitat molt alta, on pràcticament hem estat tot el partit per
darrere, i gràcies a dos triples consecutius, vam aconseguir donar-li la volta i això sumat a tres
bones defenses i una falta antiesportiva per part d'ells a fet que el marcador final quedes en un
39-33, i això sumat en què l'altre partit Caceres ha guanyat de 5 a Easo, ens a donat la cinquena
posició final.?Realment hem d'estar molt orgullosos dels nostres nois, ja que han fet un torneig
completíssim amb un nivell de concentració i intensitat molt alt i assolint una cinquena posició molt
meritòria per sobre d'alguns planters ACB i clubs amb molt bon nivell. Agrair també a l'organització
del torneig tota la facilitat que ens han donat en la nostra estança allà i felicitar-los per aquest gran
torneig del Memorial Pablo Barbadillo.
http://www.gigantes.com/espectaculo-preinfantil-en-el-torneo-pablo-barbadillo-de-tres-cantos-asi-fue
ron-las-fases-finales/
http://www.gigantes.com/los-mejores-preinfantiles-de-espana-ya-se-miden-en-tres-cantos/
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