J.S.P.M.
Joventut Sant Pere Màrtir

Infantil: Bosc de Tosca - JSPM (2-3)
Enviada per: Narcis Capdevila
El dia [20/12/2008] [19:39]
Aquesta notícia ha estat llegida 722 vegades.

El JSPM va arrancar una victòria contra el Bosc de Tosca, un rival directe, després de dues jornades
perdent. L'equip inicial va ser: Puertas - Marei, Albert, Musta, Abdel - Mamedi, Alex, Aziz Noureden, Isu, Zaca. Va iniciar el partit el JSPM, que només començar va trenar una jugada
perfecta: Isu va sacar, noureden la va endarrerir a Mamedi, Mamedi la va obrir a la banda a Marei,
Marei per Alex, Alex en llarg canviant de banda per Noureden, aquest amb el cap va donar una gran
assistència en profunditat i Isu es va plantar sol davant el porter i finalitzant amb l'exterior del peu
dret va culminar la jugada amb el 0-1 amb uns escassos segons. Això va posar molt bé les coses pel
JSPM que va seguir apretant i va gaudir de més ocasions de l'Isu i l'Aziz molt clares que no van
aconseguir transformar. Al cap de 15 minuts, les tornes es van canviar i el Bosc de Tosca va
començar a dominar aclaparadorament. Van tenir divereses ocasions, fins que en una jugada de
contratac van acabar empatant el partit. L'1-1 va ser el resultat del descans.
A la segona part va entrar Buli substituint a Noureden. La segona part va ser de gran domini del
Sant Pere Martir. El Bosc de Tosca no sortia del seu camp i vam tenir vàries ocasions, especialment
a les botes d'Isu quedant-se sol davant el porter i de Buli que no va arribar a rematar.
Aproximadament al minut 20 va entrar en Rafa Latorre per Alex i en Zaca va passar a ocupar
l'interior dret. Aquest canvi va funcionar bé, en Rafa es va mostrar molt actiu d'extrem dret, donant
un passe en profunditat a Isu que aquest, sol davant el porter no va poder transformar. Al cap de
poc, un passe alt aquesta vegada de Zaca va permetre a Isu quedar-se novament sol davant el
porter per acabar marcant gol de vaselina. Era l'1-2 les coses pintaven bé. l'Isu va tenir una altra
ocasió calcada, però aquesta vegada la seva vaselina va picar a la creueta. El gol va fer reaccionar
tímidament el bosc de tosca. Per aguantar el marcador, va tornar a entrar l'Alex de centrar,
substituint l'Abdel. L'Albert es va posar de lateral esquerra. I seria l'Alex qui marcaria el tercer gol en
un llançament de falta de bastant lluny que el porter no va poder atrapar. Pocs minuts abans n'havia
tingut un de calcat que gairebé acaba en gol. Amb l'1-3 semblava el partit sentenciat. Tanmateix el
Bosc de Tosca va apretar molt i a 5 minuts del final va marcar un gran gol amb un xut de fora l'àrea
per tota l'esquadra. Noureden va entrar de refresc per l'Aziz a la mitja. Va tocar patir, però al final el
Sant Pere Màrtir va poder aguantar el marcador i tornar a sumar 3 punts.
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