I Tordera er o~ae lix en un partit
enq
e s d.os no s'hi jugava res
ALBERT CAMPS

• Tordera.- En un partit intranscendent len
que els dos equips tan sois s'hi jugaven qui
ocuparia la segona posici6 del grup de descens,
el Tordera Fontdor va derrotar per un ajustat
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ocasions de gol pero que no va aconseguir
transformar-les. Tots dos entrenadors van
donar oportunitat de jugar a tots els seus
homes, i sobrelot a la segona meitat, els canvis
van ser constants.

S-4 el Flix Megawan. El conjunt torderenc va
dominar clarament a la primera meitat, en que
va arribar a guanyar per S-1. A la segona part,
pero, el Flix va estar més encertat i va reduir
el resultat davant d'un Tordera que va crear·

Guiu

(D'Stefano), Ponsdomenech,
ColI, Roger, Ros -equip iniQuevedo, MaTe ¡Marques.

Flix Megawan: Vilanova (Viclor), D. Guiu, Bages, Raigoso,
Climent -equip

inicial-;

Casals, F. Guiu, Abraham i Sánchez.
Gols: 1-0 (6') Rogcr. 2-0 (9') Ponsdoménech.2-1 (13') C1imertt.3-1 (17')
Ouevedo.4-1 (22') Marqués.5-1 (22')
Quevedo.5-2 (23') Abraham.5-3 (26')
Raigoso.5-4 (46') Raigoso.
.
Arbitres: Fresquct i Vilanova. Van
cnscnyar la targcta groga
Tordcra.
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Ros, del

Públic: Unes 300 persones al pavelló
de Tordcra.

B Tordera Fontdor va derrotar
per un mínim S-4'el Flix Megawatt
en el darrer partit de la fase de
descenso Aquesl partit no deeidia
gairebé res, ja que tots dos equips
havien aconseguit la salvació
matemática en la jornada anterior,
i van sortir a disputar el partit amb
tranquil-litat i amb la' intcnci6 dc
donar espectacle.
El partil va comen~ar bé per als
torderencs, que rápidament es van
avan~ar per 2-0. El Flix va escur~ar un xic el resultat, pero no va
poder evitar que el millor joc local
s'imposés i que el Tordera es distaneiés fins a un ciar S-1. Tots dos
equips van disposar de bones ocasions de gol,' pero Guiu va estar
encertat al portal torderenc. Al
deseans s'hi va arribar amb un
resultat de S-2.
La segona part es va iniciar amb
el eanvi de porters en tots dos
equips, i als 25 segons de joc, el
Flix va marcar el Seu tercer gol.
Als deu minuts de la segona meitat, D'Stefano va aturar una falta
directa al Flix i el joc va entrar
en una fase molt Fmocionant. El
Tordera mantenia el seu bon joc

d'atae, pero· no va estar eneertat
i va enviar fins a tres boles al pal.
El Flix, per la seva part, veja possible reduir més la diferencia al
marcador i no deixava de lluitar
per aconseguir-ho.
A quatre minuts pel final del
partit, el Flix va aconseguir el S-4,
que va donar malta més emocí6
en aquests darrers minuts de partit. El marcador no es va tornar
a moure i el Tordera va obtenir
la victoria i la segon~ posició del
grup de descenso Duranl el partit,
els dos entrenadors van valer fer
jugar tots els seus homes, per aixo
els canvis van ser constants.

«Ha estat un partit entretingul, la
gent ha vist gols i ha disfrutat»
o
«En el partit d'avui he fet molls
canvis.

i tots els homes han jugat
alguns minuts»
O

«A la primera
amb seriositat

meitat

hem jugat
els

i hem aprofitat

contracops»

«Era un partit sense
. transcendencia
en que no ens hi

jugilvem absolulament res»
o
"El resultat del partit era el que
menys importava
O

avui»

«He fet jugar cinc júniors que
aniran a la fase de sector del

eampionat estatal~

o

O

«A la segona part cns hem

_Estie satisfet de la temporada.
Hem treballal molt i el resultat ha

¡elaxat, i el Flix s'ha acostat en el
marcador.>

estat ba»

(Roe Mestres)

(Alberto Mazón)

