S'escapa la victòria en el darrer instant
Escrit per FSMataro
dimarts, 6 de desembre de 2011 07:51 -

El Futsal Aliança Mataró continua sense trobar la segona victòria de la temporada i aquesta
setmana va tornar a perdre a casa 3 a 4 davant el CN Caldes. Els mataronins van sumar una
nova derrota en un matx on van merèixer guanyar, van tenir més la pilota que el seu rival, van
xutar més cops, van tenir més ocasions de gol, van buscar la victòria quan tot semblava que
acabaria amb empat, però van acabar perdent un altre cop.

Tal i com ja ha passat en jornades anteriors, el Futsal ràpidament es va veure per sota en el
marcador, fruit de dues errades defensives el Caldes es va posar 0 a 2 a dalt. El nou fitxatge
del Futsal, Carlos Villarin va fer el 1 a 2, i només començar la segona part va fer el seu segon
gol amb la samarreta vermella i va empatar el matx. Però un minut més tard el Caldes en el
primer xut que feia a la segona part va fer el 2 a 3.
Quedaven minuta per remuntar el partir, per el tercer gol mataroní no va arribar fins al minut 37'
de joc quan restaven tres minuta pel final del matx. S'havia fet el més complicar que era
empatar el matx, però el Futsal volia els tres punts i va buscar el gol de la victòria. Però l'anhel
de buscar el quart gol va fer que el Futsal descuidés la defensa, i el Caldes va aprofitar el seu
segon xut entre els tres pals de la segona part per fer el 3 a 4 definitiu.
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Ara aquesta setmana no hi ha lliga, però el Futsal disputarà un triangular amistós a Vilassar de
Mar davant l'equip local i el Caldes d'Estrac.
FUTSAL ALIANÇA MATARÓ - CN CALDES 3-4
FUTSAL: Victor Trujillo, Joan Jové, Carlos Villarin (2), Sergio Picado, Jose Manuel Garcia,
Alberto Buenaventura, Aniol Saez, Carlos Castro, Manuel Lopez, Xavier Ferrer (1), Ruben
Ortega, Lluis Emilio.
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