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El Covisa Manresa FS es vol fer fort
al Pujolet davant la visita del Natació
Sabadell
El partit es disputarà aquest dissabte a 2/4 de 7 de la tarda

El Covisa Manresa FS jugarà al Pujolet dissabte | MFS

El Covisa Manresa FS s'enfrontarà dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Natació Sabadell al Pujolet
en un dels partits clàssics de la temporada. Aquest partit sempre té un atractiu especial ja que es
tracta de dos equips històrics del futbol sala que entre els anys 85 i 90 ja competien aleshores
amb l'equip nedador a la segona divisió i els manresans en categories més baixes. A més,
aquests dos equips sempre presenten partits competitius on en moltes ocasions el factor pista
determina el resultat final.
Fins al moment, el conjunt sabadellenc ha jugat dos partits a casa i un a fora. En la primera
jornada va perdre a Martorell (3-0). Després va tenir dos partits consecutius com a local. El
primer d'ells el va treure positivament amb no poques dificultats davant l'equip balear de Muro
Futsal (8-6), mentre que dissabte passat perdia davant del Cerdanyola (4-7).
Aquests resultats el situen onzè a la taula amb tres punts. Aquesta temporada ha pujat fins a
quatre juvenils al primer equip amb el fitxatge de Llamas, exOsasuna Magna i Industrias.
Pel que fa al Covisa Manresa FS, ve de perdre a Martorell, la qual cosa obliga a fer-se fort al
Pujolet amb el seu setè lloc a la classificació amb quatre punts. Una victòria, un empat i una derrota
marca el present dels de Pau Machado que en aquesta ocasió té el dubte de Josan que dimarts
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no va poder acabar l'entrenament i aquest divendres serà sotmès a un procés mèdic per conèixer
el mal que pot tenir.
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