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El Futsal Aliança Mataró va patir una dura derrota 7-1 a la pista del FS Manresa, líder de la
categoria, i només ha sumat un punts dels dotze últims. El Manresa que venia de perdre per
golejada a fora va fer un partit molt seriós i no es va deixar sorprendre per un Aliança que no va
fer un bon partit, i que després d’aquesta derrota cau fins la desena plaça a la classificació.

Ambdós equips van disputar una primera meitat molt equilibrada, però els manresans es van
avançar ben aviat gràcies a una diana de Corvo. En els darrers compassos de la primera meitat
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els del Bages van aprofitar un gol en pròpia porteria per agafar més distància (2-0).

Al segon temps, els mataronins van aconseguir retallar diferències en el segon minut de joc
gràcies a una gran jugada individual d'Azhar. Quan semblava que els jugadors mataronins es
posaven de nou dintre del partit, va aparèixer Corvo per fer el 3-1. A partir d'aquí el conjunt
local va jugar molt còmode, davant un Futsal que ho va intentar, però que no li va sortir i que va
acabar perdent per un contundent 7 a 1.

Ara aquesta setmana després de visitar el líder, els mataronins rebran a casa el CCR
Castelldefels, el segon classificat que només es troba a un punt del líder. Per tant tocarà suar
de valent per sumar la victòria i trencar amb aquesta mala ratxa de resultats.
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