SANTA PERPETUA
FITXA PER A JUGADORES
-

Fora només han perdut un partit i fa 9 partits que no perden
Han guanyat a Caldes
Millor atac i defensa a fora que a casa
Si en atac, no arriben a 60 punts, tenen més dificultats a l’hora de guanyar el partit.

VALORACIONS TECNICO-TÀCTIQUES DEL RIVAL
EQUIP
-

Fan una jugada de banyes on la interior per on surt la base, fa un indirecte a l’altre
interior , que s’obre després de fer el bloc i rep per tirar un triple central. Ho juguen,
sobretot, per la numero 7.

-

Defensa en show 2 als blocs directes
JUGADORES

-

Interior numero 7 anota amb certa facilitat des de 6’25, sobretot en posició central

-

Atenció amb la base numero 6 que pot tirar i anotar de 6’25

-

Balanç molt lent de la interior numero 15

PROPOSTA OFENSIVA:
-

Jugar molt per conceptes de joc per tal d’imposar un ritme alt al partit, a moltes
possessions.
Treball d’anticipació i saber atacar defensa show2 als BD. Fer continuacions a mitja
distancia o obertes, no fins a baix en aquest tipus de defensa.
Quan la interior número 15 estigui a pista, intentar córrer molt amb les nostres
interiors per tal de castigar el seu balanç
Quan no juguin amb la interior numero 7, Jugar sistemes 3 i 33 per treure a les
interiors a 6’25 a defensar a les nostres interiors on serem més ràpides que elles.

PROPOSTA DEFENSIVA:
-

-

Com sempre, fem pressió tota la pista
A la seva jugada de banyes, en el bloc indirecte entre interiors, farem canvi per evitar
que tiri tant fàcilment la 7 en posició central.
els blocs directes que no siguin fets per la jugadora numero 7, fem show 1, com
sempre. Els que faci la jugadora numero 7, els passarem de 3r.
Atenció amb la jugadora interior numero 7 quan surt a 6’25 perquè tira i anota

