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BÀSQUET - LLIGA LEB PLATA

El Palma Air Europa no pot amb l'Àvila
La igualtat va ser la característica que va determinar tot un duel que va estar marcat per
l'absència d'un dels majors anotadors dels mallorquins, Iván Matemalas
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El Palma Air Europa tenia davant un repte que es definia en dos vessants: retornar al camí de la
victòria després de perdre a casa contra el CB Prat i convertir-se en el primer conjunt capaç de
guanyar al fortí del Grupo Eulen-Carrefour Àvila, el poliesportiu Carlos Sastre. Però els de
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Di Bartolomeo va anotar quinze punts.
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La tercera Bota d'Or de Leo Messi,
al Museu del Barça

Ruben Bover: "A la lliga de futbol
nord-americana hi ha estadis amb
tant de públic com al Barça"

El consell no tractarà fitxatges,
però sí el pagament a periodistes

Maties Cerdà no pogueren aconseguir res (85-77).

La igualtat va ser la característica que va determinar tot un duel que va estar marcat per
l'absència d'un dels majors anotadors dels mallorquins, Iván Matemalas. Ja en els primers
minuts, els castellans sabien que, malgrat la fortalesa com a locals, no es podien permetre cap
tipus de relaxació davant el Palma.

El partit va començar amb un marcador que es va situar 12-12 a l'equador del primer quart. A
partir d'aquest moment, l'Àvila va deixar clar el perquè de la seva imbatibilitat com a local i va
endossar un parcial d'11-0 que va obligar Cerdà a demanar un temps mort. Els mallorquins
reaccionaren i reduïren distàncies (24-18). El Palma va mantenir la inèrcia en el segon quart. Va
augmentar la intensitat de la seva defensa i, sota la batuta de John di Bartolomeo, tornaren la
moneda per posar-se per davant en el marcador gràcies a un parcial de 1-14 (28-32). L'Eulen va
quedar desconcertat i va estar sis minuts sense anotar i se n'anà al descans perdent per 40-43
després d'un gran triple del base nord-americà del Palma.

L'intercanvi de cistelles es va reproduir en el tercer quart amb un encertat Pantin (16 punts). Els
dos conjunts intercanvien encerts i, quan els locals patiren (46-51), Marzo els va rescatar. Així,
Vicens va tancar el període amb un triple que ho deixava tot per decidir en el darrer quart (58-
57).

A falta d'un minut per al final, l'avantage local era mínim (76-75) després d'uns minuts de tensió.
Això portà l'Àvila a demanar un temps mort que li anà de meravella. Mike Duty encistellà un triple
i els nervis s'apoderaren d'un Palma que va ser sentenciat des de la línia de tirs lliures. Els de
Maties Cerdà encadenen la segona derrota consecutiva.
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