EL SÈNIOR A FEMENÍ DEIXA ESCAPAR EL PRIMER MATX-BALL PER SENTENCIAR LA PERMANÈNCIA A

Les grana hauran d’afrontar el tercer i definitiu partit diumenge 18:30 a la pista de l’Arenys, on
qui guanyi aconseguirà la permanència a Copa Catalunya. El matx va començar bé per les
grana que dominaven en el marcador tot i que no acabaven de trobar el ritme adequat en atac
(16-13 min. 10). En el segon període, les del maresme van agafar el tempo del matx, les seves
interiors Gibert i Kovacevic dominaven la pintura tant en defensa com en atac, i es començaven
a convertir en un malson per les sabadellenques.

A la mitja part s’arribava amb un ajustat 26-28 i amb el partit totalment obert.

A la represa, les visitants van sortir molt més inspirades en atac, i un parcial 0-7 posava la
màxima diferència fins el moment en el marcador (26-35 min. 24). A partir d’aquí el Sant
Nicolau ja va anar a remolc i no va poder en cap moment capgirar el marcador. Les errades de
les nostres en els tirs lliures, el poc encert en el tir exterior i la dificultat en el joc interior, van
ser la clau per que l’Arenys aconseguís mantenir l’avantatge (38-43 min. 30).

En el darrer quart, l’Arenys no es va deixar sorprendre i a les nostres els hi va faltar creure. Les
del maresme van tirar de més experiència i van saber controlar el partit a la perfecció en els
darrers minuts, arribant al final el matx amb un mereixedor 49-56 per les verdes.

Ara toca aixecar-se de cara el proper i definitiu partit, on estem segurs que les col·legials
lluitaran al màxim per aconseguir la salvació.
I voldríem acabar la crònica fent una crida a que ens acompanyeu en aquest decisiu partit a
Arenys, diumenge a les 18.30h, us hi esperem!
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