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L’EDITORIAL

ATURADES DE SELECCIONS, POSITIVES O NEGATIVES?

En el món del bàsquet, del futbol i d'altres esports és costum que 
les competicions domèstiques s'aturin per afrontar els partits de 
seleccions.

Durant molt de temps he escoltat diverses opinions sobre 
aquestes aturades i, la majoria, bastant negatives. Molta gent 
s'oposa al fet que les jugadores perdin ritme de competició en 
estar aturades durant dues setmanes.

Sincerament, jo era d'aquests que criticava aquest descans. 
Segurament, no profunditzava sobre el tema i simplement em 
molestava no gaudir del meu equip durant aquest temps.

Ara, que estic totalment a dins d'aquest món, veig amb els meus 
propis ulls el que significa una parada. Però com que la meva 
opinió no és la mateixa que a la d'una persona que ho viu a dins 
l'equip, em vaig permetre el luxe de preguntar-li a la Laura Antoja 
-roda de premsa prèvia jornada 8-que què en pensava ella.

"Per nosaltres ha sigut bo. L'equip estava cansat de la doble 
competició"..."Hi ha jugadores que han anat amb la selecció, però 
la majoria han pogut desconnectar de cap i hem entrenat per 
millorar detalls", va dir la segona entrenadora.

Dit i fet. I és que aquestes declaracions de la segona entrenadora 
va quedar contestada amb la contundent victòria de l'Spar Girona 
a Tenerife.

Revista patrocinada per
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SPAR GIRONA

Entrenador: Alfred Julbe

Entrenador assistent: Laura Antoja

Entrenador assistent: Carla Jou

Preparador físic: Álex de la Vega

Fisioterapeuta: Beti Orden

Fisioterapeuta: Reduan Hamido

Metge: Sílvia Treviño

Entrenador analític: Joan Rubio

Entrenador analític: Dani Vives

EL PARTIT JORNADA 9 I 6

IDK EUSKOTREN
Nº Nom Pos A Ed PJ P 2P 3P TLL RD RO AS PR PP TF TC FC FR V

24 Joy Alexis Brown A 1,80 28 8 5 35% 12,5% 100% 4,3 1,3 1 1,5 2 0,1 0,1 2,1 1,5 5,5

1 Laura Cornelius B 1,73 25 8 9,8 65,5% 50% 88,9% 1,6 0,4 1,8 1,1 1,8 0 0 2 2,9 11,3

15 Mariam Coulibaly P 1,92 24 5 14,4 57,4% 100% 56,3% 5,4 2,2 0,8 0,6 2,2 0,2 0 2,8 4,5 16,6

11 Andrijana Cvitkovic P 1,89 27 8 9,3 50% 25% 80% 4,1 1,4 0,9 0,1 1,4 0,1 0,3 3,6 2,6 8,9

10 Yurena Diaz C. B 1,81 28 8 7,8 39,3% 50% 76,9% 1,3 0 1,4 0,9 2,1 0,3 0,1 1,5 2 6,1

7 Ane Esnal Aguirre B 1,70 20 2 0 0% 0% 0% 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 -1

14 Maria España A 1,80 29 8 9,4 40% 38,7% 82,6% 1,1 0 0,8 0,8 0,8 0,1 0 1 2,8 8,4

23 Alexandria L. Harden A 1,83 28 8 9,3 52,5% 36,4% 66,7% 2 1,1 1,4 0,5 1,4 0,1 0,1 1,3 1,4 8,5

9 Stephanie Zenora AP 1,86 33 8 8 47,5% 0% 40% 3,1 0,8 1 0,9 2,3 0 0,1 1,9 2 6,6

8 Cristina Soriano P 1,96 23 5 1,2 42,9% 0% 0% 0,4 0,2 0,8 0,2 0,6 0,4 0 1,2 0,6 1

68,1 48,4% 38,8% 72,3% 21 6,6 9,1 6,4 13,5 1,1 0,8 15,9 17,6 66

Entrenador: José Carlos Ramos Viejo

BASKET LANDES
Nº Nom Pos A Ed PJ P 2P 3P TLL RD RO AS PR PP TF TC FC FR V

- M. Paget B 1,67 22 5 8,8 42,9% 33,3% 72,7% 1,8 0,8 3 0,4 - 0 - - - 6,2

- M. Tolo B 1,70 31 5 13,6 63,6% 14,3% 69,2% 4 2 2,6 0,2 - 0,8 - - - 16

- K. Chery E/A 1,87 25 5 5 37% 0% 62,5% 3,2 2 1,6 1,2 - 0,8 - - - 8,4

- C. Dumerc A 1,84 20 5 9 53,8% 33,3% 50% 2,0 0,4 4,2 0,8 - 0,2 - - - 10,2

- I. Ajemba E 1,79 21 5 4,6 23,3% 25% 75% 4,2 2,2 0,4 0,8 - 0,2 - - - 5,6

- S. Sida Abega E 1,82 19 5 5 38,9% 42,9% 100% 1 1 0,2 0 - 0 - - - 4,0

- S. Roumy B 1,73 27 5 2,6 50% 37,5% 100% 0 0,4 4 0 - 0 - - - 2,2

- L. Turcinovic C 1,90 31 4 7 50% 13,3% 66,7& 2,3 0,3 4 1 - 0 - - - 6,8

- C. Cardenal C 1,92 29 4 0% 0% 0% 0% 0,5 0 0,5 0,3 - 0 - - - -0,3

- M. Fauthoux C 1,90 30 3 9,3 66,7% 40% 66,8% 1 0 1 0 - 0 - - - 4,7

- S. Cunningham B 1,74 27 2 14 50% 0% 93,3% 4 3 3 0,5 - 0,5 - - - 15,5

- S. Mason B/E 1,80 24 2 10 727% 0% 80% 7,5 1 1,5 0,5 - 1,5 - - - 19

69,4 47,5% 26,3% 75% 25,8 13 18,6 4,8 - 2,2 - - - 74,4

PATROCINA ELS NuMEROS DELS EQUIPS

RODA DE PREMSA J8

Alfred Julbe: "Teníem la necessitat d'acabar el partit amb bones sensacions"

Després de superar al Tenerife per un contundent 59 a 
98, Alfred Julbe va comparèixer davant dels mitjans per 
analitzar el partit de l'Spar Girona. L'entrenador es va 
mostrar satisfet per l'enfrontament, i és que tot i les baixes 
del conjunt insular, les gironines es van mostrar sòlides en 
tot moment. "Un partit condicionat perquè el rival tenia 
baixes. Hem sortit amb la idea d'estar molt concentrades, 
amb ganes de fer bé les coses i que el viatge i el partit ens 
servís per millorar".

Tal com va explicar Laura Antoja a la roda de premsa 
prèvia a la jornada 8, l'aturada FIBA volia que servís a l'Uni 
per millorar detalls ofensius. Dit i fet. L'Spar va acabar el 
partit amb una anotació excepcional. A més, les nostres 
jugadores van tornar a estar molt encertades en defensa, 
castigant al Tenerife gràcies a les transicions ofensives, la 
velocitat en el joc col·lectiu i l'encert en el tir. "Teníem la 
necessitat d'acabar el partit amb bones sensacions. No 
només per la defensa, sinó també per l'atac, el contraatac i 
el tir exterior. Ha sigut un partit complet, però condicionat 
per les baixes del Tenerife", va finalitzar Alfred Julbe.

PARTITS JORNADA 6

Dynamo Kursk - Schio

Basket Landes - Spar Girona

MBA  - UMMC Ekaterinburg

TTT Riga - USK

VBW Arka Gdynia - Fenerbaçhe

Galatasaray - Sopron Basket

Reyer - BLMA

LLEGENDA: Nº número; POS. posició; A. alçada; 
Ed. Edat; PJ. partits jugats; P. punts; 
2P. tirs de 2punts; 3P. tirs de 3 punts; TLL. tirs lliures; 
RD. rebots defensius; RO. rebots ofensius; 
AS. assisténcies; PR. pilotes robades; PP. pilotes perdudes; 
TF. taps a favors; TC. taps en contra; FC. faltes comeses; FR. 
faltes rebudes; V. valoració 

GRUP B

1 Sopron Basket 4-1

2 Galatasaray 3-2

3 Dynamo Kursk 3-2

4 Basket Landes 3-2

5 Spar Girona 2-3

6 Famila Schio 2-3

7 Fenerbaçhe Safiport 2-3

8 VBW Arka Gdynia 1-4

PARTITS JORNADA 6

Perfumerías Avenida - KSC

CLASSIFICACIÓ 

1 Perfumerías Avenida 8-0

2 València Basket 7-1

3 Spar Girona 6-2

4 Cadí La Seu 6-2

5 Kutxabank Araski 5-3

6 Casademon Zaragoza 5-3

7 Campus Promete 4-4

8 Gernika 4-4

9 Spar Gran Canaria 3-5

10 IDK Euskotren 3-5

11 Durán Maquinaria Ensino 3-5

12 Movistar Estudiantes 2-6

13 Tenerife 2-6

14 Leganés 2-6

15 Baxi Ferrol 2-6

16 Embutidos Pajariel Bembibre 2-6

PARTITS JORNADA 9

Valencia Basket - Casademont Zaragoza

Spar Girona - IDK Euskotren

Tenerife - Emputidos Pajariel Bembibre

Baxi Ferrol - Movistar Estudiantes

Durán Maquinaria Ensino - Gernika Bizkaia

Kutxabank Araski - Perfumerías Avenida

Innova-TSN Leganés - Cadí La Seu

Campus Promete - Spar Gran Canària

Nº Nom Pos A Ed PJ P 2P 3P TLL RD RO AS PR PP TF TC FC FR V

2 Binta Drammeh E 1,80 29 8 11 51,1% 29,6% 78,3% 3,5 1 1,8 0,9 1,8 0 0,1 1,9 2,3 11

3 Laia Palau B 1,78 42 6 3,2 47,4% 0% 50% 3,5 0,7 3,5 0,8 1,8 0,2 0 1,5 0,8 6

6 Frida Eldebrink E 1,75 33 3 4,3 16,7% 27,3% 0% 1 0,3 1 0,3 1,3 0 0 1,3 0,7 -1

8 María Araújo AP 1,85 24 - - - - - - - - - - - - - - -

10 Laia Flores B 1,72 25 8 7,1 45% 27,8% 37,5% 4,5 0,6 3,3 2 1,3 0 0,1 1,8 1,9 10,8

11 Iho López AP 1,88 24 8 1,1 26,7% 0% 25% 2,1 0,6 0,4 0,6 1,1 0,1 0 1,5 0,4 0,9

12 Júlia Soler A 1,81 20 6 4 30,8% 27,8% 50% 1,3 0,5 0,7 0,5 1,2 0,2 0 2 1,3 1,5

22 Kennedy Burke AP 1,85 24 5 16 51% 36,8% 75% 2,8 2,2 1,2 2,6 0,8 0,4 0 1,4 2,6 17,8

35 Rebekah Gardner A 1,85 31 8 14 44,4% 41,2% 93,1% 3,1 0,6 1,8 1,9 2,1 0 0,1 1,4 2,6 14

44 Julia Reisingerová P 1,94 23 8 12 60,7% 45,5% 58,3% 3,1 0,3 1,1 0,5 1,5 0,3 0 3,8 3 10,6

77 Giedre Labuckiene P 1,92 31 8 6,1 51,5% 0% 60% 4,9 1,3 0,1 0,8 1 0,3 0,1 2,4 3,5 10,3

69,6 47,8% 30,9% 68% 27,5 6,9 12,9 9,6 12,4 1,1 0,5 17,1 17,1 74,9

Números de l’Euroleague*

Números de la LFEndesa*

Números de la LFEndesa*

Entrenador: Julie Barennes

´



6 7

BASKET LANDES, UN ALTRE RIVAL DIRECTE

La carrera per classificar-se pels quarts de finals 
de l'Euroleague Women no para. Amb el Sopron 
dominant el grup B, tots els altres conjunts han iniciat 
una guerra en cerca d'una plaça europea.

Ja es va dir fa temps, però en aquest grup "tothom pot 
sorprendre a tothom". És per això que l'Spar Girona 
viatjarà a França amb l'objectiu de tornar a sorprendre 
fora de casa, calcant el partit contra el Famila Schio.

Tot això no serà fàcil, i és que a mesura que avancen 
les jornades, els equips estan més forts.

A cada jornada d'Eurolliga, l'Espace François 
Mitterrand es converteix en una olla a pressió on 
jugadores com Celine Dumerc (base mítica de França), 
Marianna Tolo (13,6 punts i 6 rebots per partit), Sophie 
Cunningham (14 punts i 7 rebots per partit) i Kendra 
Chery. Una gran plantilla, amb el talent jove de Marine 
Fauthox (una de les grans promeses franceses) , 
converteixen al Basket Landes en un candidat a passar 
de ronda.

No obstant això, les actuals campiones de la lliga 
francesa són un equip dominador i, com també 
nosaltres, les franceses també van sorprendre les 
semifinalistes de la temporada passada: el Fenerbaçhe.

L’ANALISI`

IDK EUSKOTREN, A PEL TREN DELS PLAYOFF

Rival complicat per a l'Spar Girona. Tot i que l'IDK 
Euskotren va fallar en l'última jornada contra el 
Kutxabank Araski (el conjunt local va caure 62 a 81 
contra un rival directe), les basques arriben a Fontajau 
amb ganes de recuperar sensacions, i que en cas de 
sumar a casa nostra, l'IDK tindria opcions de tornar 
a entrar a la lluita dels playoff (actualment ocupa la 
posició núm. 10 amb 3 victòries i 5 derrotes).

La clau? L'equilibri.
Quan parlem d'equilibri no parlem de mantenir el bloc 
anterior. Aquest objectiu no va ser possible, i és que 
són poques les que segueixen de la temporada 20-21.

Amb dues úniques referents del curs anterior, Mariam 
Coulibaly a la pintura (13,8 punts i 8,5 rebots per 
partit) i Ane Esnal, l'IDK Euskotren ha buscat un perfil 
d'equip que sigui fiable a totes les línies.

Les basques no es queden curtes de talent, tenint 
a l'escolta Alexandria Lanet Harden (10,3 punts per 
partit) i l'ala pivot Stephanie Madden (8,6 punts per 
partit) com a referents ofensives.

Tampoc ens oblidem de Maria España i Laura Cornelius, 
que a part d'aportar des de la línia exterior, tenen un 
compromís defensiu molt important per l'IDK.

Foto: Coulibaly defensa Reisingerová (temporada 20-21)

Foto: Sophie Elizabeth Cunningham assisteix a Tolo
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39,75€/mes

Fibra 100 Mbps

+ Mòbil 20 GB

Fibra_Mòbil_Fix
de les comarques de Girona Mirem per tu.

900 533 585
wifiboo.cat
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NOVETATS

LAIA PALAU DEIXA LA SELECCIÓ ESPANYOLA

Amb 314 internacionalitats i dotze medalles, Laia Palau va 
comunicar el dilluns 8 de novembre al Museu de la FEB el 
punt final a la seva etapa com a jugadora de la Selecció 
Femenina.

Ja poden passar els anys que no hi ha qui l'aturi. De fet, el 
cas de la Laia Palau el podriem relacionar amb el curiós 

cas de Benjamin Button -salvant les distàncies-. I és que 
la base barcelonina segueix desafiant el pas del temps. En 
actiu amb 42 anys, la capitana de l'Spar Girona ha decidit 
tancar una etapa amb la selecció espanyola.

Després de dues dècades d’una carrera de llegenda, la 
capitana va anunciar que es retira com a jugadora de la 
selecció en un emotiu acte que va tenir lloc al Museu de 
la FEB d’Alcobendas. "La selecció és el meu equip per 
excel·lència. Som les representants de molta gent a qui li 
ha picat el cuquet pel bàsquet. Haver tingut la sort d’estar-
hi vint anys és magnífic", va comentar.

A l'acte hi va haver temps per a moltes situacions, des de 
somriures a llàgrimes -sempre de felicitat-. Una Laia Palau 
molt emotiva va donar les gràcies a "tothom i a la vida 
per donar-me tant. Als meus pares i amics perquè m’han 
sabut acompanyar meravellosament bé. 20 anys són molts 
i, sobretot, són moltes les companyes i persones amb qui 
he coincidit durant aquest temps", va assegurar una Laia 
Palau que "no podia imaginar res millor".

Tot i la retirada de la selecció, la base catalana no considera 
que això sigui un comiat. "En realitat no vull acomiadar-
me perquè segueixo jugant a bàsquet (amb l’Uni Girona) 
i perquè la meva intenció és mantenir-me a prop de tot 
això. La FEB és la casa del bàsquet i ha sigut casa meva 

durant molts anys. Espero que ho segueixi sent". Tot i 
això, la capitana de l'Spar Girona encara no sap a quina 
posició li agradaria tenir en un futur: "On pugui sumar més", 
apuntava.

Al ser preguntada pel millor moment amb la selecció, Laia 
Palau no va dubtar: els Jocs de Rio 2016 (plata): "Va ser un 
gran moment. No per la medalla en si, que també, sinó per 
l’èpica que va tenir el torneig. La medalla d’or en l’Europeu 
de Belgrad també va ser especial. El que ha fet aquest 
equip, ho han aconseguit ben pocs. L’hem situat al mapa 
i ara hem de tenir cura del que tenim per seguir sumant".

Laia Palau, tota una referent
La base de l’Uni va debutar com internacional absoluta l’any 
2002, coincidint amb la preparació per al Mundial de Xina. 
Des d’aleshores, ha protagonitzat una trajectòria plena 
d’èxits amb 314 internacionalitats, 12 medalles, 1.839 punts 
(5,9 de mitjana), 684 rebots (2,2) i 838 assistències (2,7). 
Uns números que l’han convertit en llegenda a Espanya, 
i arreu, i és que Palau és una referent del bàsquet femení. 
"Guanyar és guai, però el més important és la gent. No 
sempre surten bé les coses. El drac hi és, tot i que si estem 
totes juntes fa menys por" va dir. 

3 medalles d’or en Europeus, 1 medalla de plata olímpica 
(Rio 2016), 2 bronzes mundials i 4 bronzes europeus. El 
passat estiu va participar en els seus quarts i últims Jocs 
Olímpics, sent la jugadora de bàsquet més veterana que 
competia a Tòquio amb 41 anys -va fer els 42 al setembre. 
A més, és la internacional espanyola amb més medalles 
per davant de jugadores com Amaya Valdemoro i Lucila 
Pascua, amb 7; i té el rècord de partits tant en la selecció 
femenina com en la masculina amb 314. 
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L’ENTREVISTA

FRIDA ELDEBRINK: "VOLIA SEGUIR PER L'AFICIÓ DE L'SPAR GIRONA"

Una jugadora clau. D'aquelles que dominen tant l'atac 
com la defensa.

Frida Eldebrink va renovar aquest estiu amb l'Spar Girona. 
No obstant això, en el primer partit de pretemporada 
contra el Mataró, l'escolta va caure lesionada. Després 
d'un llarg temps de recuperació, la jugadora ja ha tornat 
a les pistes.

En aquesta entrevista, coneixerem més de prop la seva 
recuperació, els motius de la seva renovació i els objectius 
d'aquesta nova aventura.

Et vas lesionar just al primer partit de pretemporada. 
Entenc que va ser un cop dur no poder començar la 
temporada. No obstant això, després d'un temps, ja vas 
poder tornar. Com et sents actualment?

Em sento millor. Cada dia és important per tornar a estar 
al 100%. És un procés. Va ser una mica frustrant, ja que 
sóc una persona molt impacient. Volia tornar el més 
aviat a la normalitat. Però en aquests casos una s'ha de 
mentalitzar. Com ja he dit abans, el més adient és anar 
pas a pas per tornar a estar el millor possible.

Just quan estava agafant ritme hi ha hagut una parada 
de seleccions. Ha sigut positiu aquesta aturada FIBA?

Per mi és molt complicat. La pretemporada ja va ser molt 
difícil. Bé, de fet me la vaig perdre per la lesió. Ara estava 
sent com una altra pretemporada per mi, per tota la meva 
situació. Just ara agafava el ritme de competició. No 
obstant això, em sento bé. Espero que després d'aquesta 
aturada estigui preparada per jugar.

Ha comentat que aquesta tornada ha sigut complicada. 
Com l'ha afectat aquesta lesió?

Penso que hem canviat molt l'estil de jugar d'una 
temporada a l'altre. És un procés trobar aquest ritme i 
adaptar-se al sistema. Cada entrenament és una nova 
oportunitat per aprendre, per agafar ritme, per trobar els 
tirs en aquest sistema i adaptar-me a totes les meves noves 
companyes. Hem de seguir treballant conjuntament i jo 
he d'aportar tot el que pugui per seguir sumant. Aquesta 
aturada per mi és positiva per saber millor el que se'm 
demana i per conèixer més bé a les meves companyes.

Així doncs, aquesta lesió l'ha afectat per adaptar-se a 
aquest nou equip.

Totalment. La lesió del dit em va fer perdre el ritme. 

Canviem de tema. Va decidir continuar a l'Spar Girona. 
Que la va motivar a prendre aquesta decisió?

Em sento molt bé aquí. M'agrada l'equip, m'agrada el 
club, m'agrada la ciutat. La temporada passada, per la 
Covid, no vam poder tenir fans a Fontajau. Tenia ganes 
de viure aquesta experiència amb normalitat Així, que 
jugar a Girona amb públic és una de les principals raons. 
Vaig jugar contra l'Uni fa unes temporades a l'Eurocup 
i vaig veure que aquesta afició és increïble. Volia viure 
aquesta experiència.

En aquesta segona temporada, que és el més important 
en aquest equip?

Penso que tot és molt fonamental. Jo vull ajudar a tot 
el que sigui possible a l'equip. Totes nosaltres ho estem 
donant tot per guanyar partits.

Parles de guanyar partits. Quins són els objectius de 
l'Spar Girona a l'Eurolliga?

Hem tingut un bon començament a l'Eurolliga. Estem 
en un grup amb molt de nivell i molta igualtat. De fet, 
tothom es pot imposar a l'altre. Així que hem de seguir 
jugant el millor possible. Considero que la Final 4 és una 
opció, especialment els quarts de final, com l'any passat.

I a la LF Endesa? 

És veritat que tenim dues derrotes a la lliga. Però, hem de 
continuar treballant el millor possible per arribar el més 
bé al final de temporada.

La temporada passada vam caure a semifinals contra el 
València. Aquest curs hem d'arribar a les finals. Espero 
tenir una "revenja" amb el València als playoff.

A més, tinc moltes ganes de veure com evolucionem 
i que podem fer. Tant de bo podem guanyar la Lliga i 
aconseguir de nou la Copa de la Reina.
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NOVETATS

Després de lesionar-se a la WNBA i endarrerir-se la 
incorporació de Michaela Onyenwere a l'Spar Girona, 

finalment l'americana s'unirà al nostre conjunt el pròxim 
1 de desembre.
 
"L'arribada d'Onyenwere suposa un reforç per l'equip. 
La plantilla poc a poc agafa forma, amb l'objectiu que 
vam fixar a principi de temporada: ser competitives en 
els trams importants de les competicions. Amb Michaela 
suposa un reforç a la posició de 4 i compatible amb Burke", 
ha destacat Pere Puig, director esportiu de l'Spar Girona. 
 
Modificació de la clàusula
La jugadora, que va firmar el passat mes de juny amb 
l'Uni Girona, va acordar amb el club una clàusula de tall 
aplicable per ambdues parts. No obstant això, el club 
vol agrair a la jugadora i al seu agent la predisposició 
per modificar la clàusula, i és que finalment, aquesta 
opció de tall de contracte només es podrà aplicar 
amb unes condicions avantatjoses per l'Spar Girona. 
 
Sobre Michaela Onyenwere
Nascuda a Aurora (Colorado) el 
1999,  Michaela  Onyenwere  és una jugadora interior de 
183 cm d’alçada. Formada a UCLA, la jugadora ha sigut 
seleccionada aquest any pels  New  York  Liberty  en 
la sisena posició de la primera ronda del Draft 2021 
de la  WNBA. Amb 8,6 punts de mitja per partit i 2,9 
rebots, Onyenwere s'ha alçat amb el premi Rookie de la 
temporada a la WNBA.

MICHAELA ONYENWERE ARRIBARÀ L'1 DE DESEMBRE

LES JUGADORES DE L'SPAR GIRONA AMB LES SEVES SELECCIONS

Tot i que unes quantes jugadores de l'Spar Girona van 
poder desconnectar uns dies per l'aturada FIBA, Giedre 

Labuckiene i Julia Reisingerová van ser convocades amb 
les seves respectives seleccions per afrontar els partits 
classificatoris de l'Eurobasket Women 2023.

Giedre Labuckiene ha tornat a defensar els colors del 
seu país. L'aventura de l'interior amb la seva selecció va 
començar de la millor manera possible. I és que l'interior, 
que va acabar amb 9 punts i 10 rebots, va ajudar a Lituània 
a imposar-se a Finlàndia per 69 a 59.

No obstant això, el segon partit s'enfrontaven a les 
finalistes de la passada edició. França va superar a 
Lituània per 83 a 56 i Labuckiene va sumar 2 punts i 8 
rebots.

Canvi de papers amb Julia Reisingerová. La pivot de 
l'Spar Girona va ser convocada amb la República Txeca. 
En el primer partit, l'interior va aportar 8 punts i 2 rebots. 
No obstant això, la seva selecció no va superar a una gran 
Bielorússia (60 a 66).

En el segon enfrontament, Reisingerová va ser clau en 
la victòria contra Irlanda (54 a 70), i és que la pivot va 
aportar 12 punts i 4 rebots.




