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n Tornà la competició de futbol-8
amb un partit trepidant en el qual
Cracks y Los Silos donaren un gran
espectacle amb molta intensitat.
Els locals s’avançaren prompte amb
gol d’acció col·lectiva en la qual
Bote va aprofitar un rebuig després
de passada de Óscar.

Però com passa habitualment en els
grans partits, l’equip ferit es va créi-
xer i Los Silos li va donar la volta al
tanteig amb dues accions de quali-
tat i caràcter.

L’empat a un (1-1) va ser una ju-
gada espectacular. Félix va fer el gol
després de fer-li un barret a un rival,
amb la cuixa fer el control orientat
amb un bon xut batre a Martin que
res pogué fer.

Los Silos estava molt crescut en
eixa fase del partit i prova d’això,

res més començar la segona part en
un contracolp de llibre el conjunt
de Burjassot es posava per davant i
somniava amb la victòria.

Era un partit brutal, amb alter-
natives. Tot indicava que el conjunt
visitant havia tret un avantatge
quasi definitiu, però eixe moment
donà peu a la reacció local definiti-
va. L’empat tornà al marcador en
una jugada en la qual Dani li passà
la pilota a Ernesto qui, en el mà a
mà, va fer el 2-2 amb habilitat amb
la seua cama esquerra.

Cracks ja anava descaradament
a pel triomf i en una falta lateral que
el porter local rebutjà, encara en la
segona jugada Izan va dibuixar un
gran remat de cap a centrada de
Dani per a fer el 3-2, un gol que
molt probablement va ser la clau
del partit.

La sentència definitiva aplegà
quan faltaven cinc minuts per a què
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PASSA A LA PLANA SEGÜENT >>

L’aleví a de Cracks baixà de
categoria enguany i al mateix
temps el màxim representant del
futbol-8 de Los Silos, la passada
temporada, demostrà que té
qualitat. Aquesta temporada els
dos equips arranquen amb el
cartell de favorits per estar dalt i
lluitar per l’ascens a la máxima
categoría del futbol-8 valencià.
Són dos grans. J. M. L. 

Dos aspirants a
lluitar per l’ascens

Cracks i Los Silos
comencen donant
un gran espectacle
Els dos equips li donaren la volta al marcador,
encara que a la fi el triomf es quedà a casa

PARTIT TREPIDANT

CRACKS A4 LOS SILOS A2

•Cracks A Martín, Pablo, Paco, Capi, Óscar, Sergio, Pablo Albiach y Botella. També jugaren
Dani, Izan, Ernesto, Silva e Isi.

•Los Silos A Hugo Rubio, Joaquín, Iulian, Javier Cardama, Hugo Botías, Adrián, Dani Rubio
y Juan. També jugaren Ricardo, Félix y Fran.

G 1-0 Bote; 1-1 Félix; 1-2 Adrián; 2-2 Ernesto; 3-2 Izan; 4-2 Óscar; A López Jiménez.

POSICIÓ 5º
PJ PG PE PP GF GC PTOS

1 1 0 0 4 2 3

POSICIÓ 13º
PJ PG PE PP GF GC PTOS

1 0 0 1 2 4 0

EN IMATGES
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l’arbitre assenyalara la fi del partit
en una acció molt similar, encara
que en aquesta ocasió va ser Óscar
qui es va aprofitar d’un altre rebuig
per a fer una perfecta vaselina.

Amb dos gols d’avantatge,
Cracks es va fer fort davant un Los
Silos que mai es deixà anar en el
partit i que fins al xiulet de l’àrbitre
estigué lluitant tots els balons a
l’hora que els pares de tots dos
equips, molt actius en la banda, no
paraven d’animar als seus fills.

Així el partit anava aproximant-
se a la fi i el resultat final va ser de
4-2 per al conjunt local, encara que
les sensacions de tots dos equips fo-
ren positives perquè en cap mo-
ment es va veure desigualtat al te-
rreny de joc i queda clar que seran
dos equips que enguany donaran
guerra en qualsevol camp.

A més, l’encontre avançà sense
cap incident i amb total esportivi-
tat... que és prioritari sempre que es
parle de futbol base, d’esport i en
general de qualsevol acte social.

<< VE DE LA PLANA ANTERIOR

Un bon matí de futbol base es va viure 
el passat dissabte als camps de Cracks que
als últims anys s’han convertit en un lloc
de referència dins del l’esport de la
província de València i inclús de la
Comunitat Valenciana. Els xiquets i també
els pares gaudiren de bon oratge i, per
damunt de tot, de bones accions
futbolístiques, que és el que més desitgen
veure els espectadors. J. M. L. 

Gaudiren els xiquets 
i també els pares

Diuen que la millor part del
futbol és el gol i el ben cert es que
l’efusivitat dels xiquets en les
celebracions ho demostra. Al
partit de la jornada triat per
SUPER el passat cap de setmana
es veren sis gols i alguns d’ells
demostraen que els seus autors
tenes qualitat de sobra. De cap,
de vaselina o amb xuts forts, els
gols sñon els gols. J. M. L.

No hi ha res
comparable a fer gol

SENSACIONS
Félix, amb una jugada
magistral, va obrir la
reacció inicial d’un Los
Silos que sempre donà la
cara en el partit i que
encara i perdent, té
motius per a somriure

PROTAGONISTES
Izan i Óscar, als últims
minuts, foren els autors
dels gols locals que
decantaren l’encontre
per al conjunt de Cracks

Una acció del partit de la jornada.
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