
Número 90, gener de 2015 

Esports

Campionat de futbol sala 2015

El nostre  institut,  com cada any,  ha organitzat  el
Campionat de futbol sala de la Lliga del Pati. Aquest
campionat impulsat des del Departament d'Educació
Física  consta  de  dos  grups,  de  quatre  equips
cadascun, on tots els equips juguen contra tots. 

Els  dos  primers  equips  de  cada  grup  juguen  les
semifinals,  i  els  guanyadors  de  cada  semifinal
arribaran a la final  i  els  perdedors  es  jugaran el
tercer i quart lloc.

Cada equip pot consta d'un màxim  de 10 jugadors i,
òbviament  a la pista només n'hi pot haver 5, els
altres seran els jugadors reserva ja que es poden fer
canvis durant el partit. 

Cada partit  dura  12  minuts  aproximadament  i  els
àrbitres  oficials  són  els  alumnes  de  primer  de
batxillerat.

El dia 22 de gener de 2015 es van jugar les finals,
el  tercer  i  el  quart  lloc,  respectivament,  del
campionat  d'enguany.  La  final  l’han  jugat  l’equip
número 8, els anomenats Els “Tullidos,” format per
jugadors  de  2n  d'ESO   i   l’equip  número  6
anomenats  La  Bruixa  d’or  Manresa,  format  per
jugadors  de  4t  d'ESO..  Aquests  dos  equips  han
completat  el  campionat  amb molta  classe  i  molta
regularitat.

Finalment, el campionat l’ha guanyat l’equip número
6, La Bruixa d’Or Manresa  que, com hem dit abans,
va jugar contra  Els “Tullidos”, l’equip número 8. El
resultat ha estat d’un 3-0 a favor de l’equip número
6,  que desprès  de marcar  el  primer  gol  a  l'equip
contrari, que també ho estava fent molt bé, jugant
amb moltes ganes,  però que va acabar encaixant
dos  gols  més,  fins  que  va  sonar  el  xiulet  que
indicava el final de l'encontre.

El  3r  classificat  ha  estat  l’equip  número  3,  Los
Huevones format per jugadors de 4t d'ESO que han
guanyat  fàcilment  contra  l’equip  número  2  format
per alumnes de 2n.d'ESO.
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