J.S.P.M.
Joventut Sant Pere Màrtir

Infantil: Salt - JSPM (3-4)
Enviada per: Narcís Capdevila
El dia [15/11/2008] [18:06]
Aquesta notícia ha estat llegida 974 vegades.

L'equip infantil del Sant Pere Màrtir va sumar la segona victòria consecutiva i de la temporada al
derrotar 3-4 al Salt al seu propi terreny de joc. La alineació inicial del JSPM va ser la següent: Sergi
Puertas a la porteria, defensa amb Albert, Abulai, Mustafa i Abdel, Mitja amb Àlex, Aziz i Mamedi, i
davanter amb Isu, Noureden i Buli. El partit va començar molt bé pel JSPM que va gaudir d'una ocasió
clarissima de Noureden, rematant de cap una bona centrada d'Isu que no va acabar en gol per mala
fortuna. La fortuna que no haviem tingut a la primera jugada la vam tenir minuts més tard, quan Isu
va inaugurar el marcador amb un golàs de centro-xut una mica afortunat.
Si ve el Salt anava en una posició baixa de la lliga, va demostrar ser un equip amb molts recursos
ofensius i un gran domini de la pilota però que fluixeja en defensa. El seu gol de l'empat va ser una
obra mestra, sacant de porter, fent una llarga jugada colectiva per superar la nostra pressió i acabar
fent un gol al contracop que possiblement era en fora de joc. El JSPM no es va rendir i Mamedi feia
el segon gol amb un xut desde la frontal amb la cama esquerra que el porter no aconseguia atrapar.
Abans de la mitja part va entra Zaca per Noureden, canvi que va ser clau en el tercer gol on una
internada per la banda dreta de zaca, va acabar en un centro cap a Buli que no va aconseguir
rematar però que un defensa rival va introduir a la seva pròpia porteria.
A la mitja part, va entrar Marei per Albert. Al cap d'uns minuts va entrar Hakim per Buli, actuant
d'extrem esquerra. El Sant Pere Martir va mostrar una gran solidesa defensiva els primers minuts de
la segona part, essent una part amb poques ocasions fins que Isu va tornar a marcar, l'1-4 amb un
xut amb la cama esquerra. Era l'1-4 a falta de 15 minuts. En aquest moment van entrar Rafa
Latorre i José per gaudir de minuts de qualitat. L'equip es va confiar, i en dos jugades de contracop,
on la defensa no estava ben situada el Salt va posar la por al cos fent el 2-4 i 3-4. Però no quedava
temps per res més i el JSPM es va endur els 3 punts, escalant fins a la 10ena posició amb 7 punts al
seu haver.

http://www.olotjspm.com/

© JSPM - Toquinbar (2005-2020)

Generat el 25/01/2020 a les 21:03

