El Tor a erd contra el Voltrega
i practi ament diu a éu a la copa
Els torderencs no van estar gens encertats en atac
ALBERT

11 Toroera.-

CAMPS

El Tordera Fontdor va perdre el partit
d'anada deIs vuitcns de final de la Copa del Rei
per un ciar 4-7 davant el Voltrega. El eonjunt torderenc va fer una primera meitat en que no va tenir
gens d'encert davant la porteria contraria. En la sego-
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Tordcrn Fontdor: Guiu, Ponsdomenech, Quevedo, Marc,
Roger -equip inicial-, ColI i
Ros. No van jugar Femández, Muñoz
i D·Slefano.
Cata Voltregii: Nazari, X. Sala,
Capdcvila,
ferran,
Polan
-equip inicial-, Pujol i Cáceres. No van jugar Boulenas, Mala i J.
Sala.
Gols: 0-1 (1') Capdevila. 0-2 (10') Capdevila. 0-3 (14') X. Sala. 0-4 (22')
Polan. 0-5 (32') Ferran. 0-6 (33') Cáceres. ) -6 (34') Ponsdomenech. 2-6 (34')
Marc. 3-6 (44') Ros. 4-6 (48') Marc.
4·7 (50') Capdevil"a
,._,____ _" " __
Arbitres: Rasquera i López Vega. Van
mostrar la largeta groga aFerran i
Polan, del Voltregii.
El Tordera Fontdor no va estar
gens encertat en el seu debut a
la Copa del Rei i va scr clarament
superat pel Voltrega per 4-7. Des
del principi del partit els visitants
es van assentar més bé sobre la
pista, i quan van aconseguir cl primer gol encara es van enforlir més
en defensa. El Tordera disposava
d'oportunitats
de gol, pero cap
deis seus jugadors no va estar
encertat de cara a la porteria con-

na meitat va continuar igual i als vuit minuts del
segon temps ja perdia per 0-6. Amb aquest resultat
en contra, el Tordera va reaccionar i va escuf(;ar
la diferencia fins al 4-6. Al final, pero, el Voltrega
va marcar de nou. El 4-7 final posa ('eliminatoria
molt difícil per als homes de Roc Mestres.

traria, i mentre que el Voltrega
va anar incrementant el seu marcador, els torderencs es van quedar a ZefO ¡van arribar al deseans
amb un 0-4 en contra.
En els primers minuts del segon
temps el Voltrega va desaprofitar
un penal, pero va tenir més sort
en dos eontracops
seguits i va
aconseguir el 0~6 al seu favor. A
partir d'aquí, el Tordera va reaccionar, i encara que no va millorar
el seu joc de conjunt, va comen"ar
a culminar jugades ai"llades i en
un minut va marcar dos gols, obra
dc Ponsdomenech i Marc.
El Tordera va comen"ar a pressionar el Voltrega a tota la pista,
va recuperar boles i va reduir la
diferencia fins al 4-6 a dos minuts
del final, amb gols de Ros i altre
cop Mare. Pero ja no va poder
acostar-se més en el marcador,
sinó que la diferencia encara es
va ampliar gracies a un altre gol
en contracop
dcl Voltrega. Al
final, el Voltrcga va aconseguir
tres gols d'avantatge
que posen
molt difícil I'eliminatoria
per als
torderencs. El partit de tornada es
jugara a Sant Hipolit de Voltrega.

«L'climinaloria

no esla perduda"
o
«Ells han sabut plantejar cl seu
partit, pero els errors han estat
nostres"

o
«No es poden perdre tres boles
seguides al mig camp i que et
facin dos gols en mig minut»
o
«Quan hem sabut pressionar, el
Voltrega ha tingut dificultats per
fer el seu joc"
(Roe Mestres)
000

«L'climinatoria esta ben
encarrilada, pero encara queda un
partit»
o
«És importanl tenir tres gols
d'avantatgc»,
o
«Estava esperant la reacció del
Tordera, i cn produir-se he pogut
fer canvis per aguantar el partit»
(Miquel

Umbert)

