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HOQUE! SOBRE PATINS
DIV!S!Ó D'HONOR

El Tordera Teide domina a
Sentmenat pero s'ha de
conformar amb l'empat
Els torderencs van fallar dos penals
ALBERT CAMPS

_. Senlmenat. -: El Tordera Teide va perdre un punl en els dorrers
mlnuls de partlt a Senlmenat, després d'haver dominat en el joc i
en el marcador durant tol I·e~contre. Els torderencs van acoaseguir
un empal a dos gols que, 101 I suposar un positiu, va deixar un mal
regusI per com havia anal el partil. L'enfrontamenl
a la banqueta de
pare I fill no va lenlr guanyador, i 101Sdos van donar com a bo I'tropat.
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Madeira Sentmenat.: Vadillo,
García,
Valls. ColI, Solé
-equip
inicial-;
Roca,
Navarro i Pujo!.
~___________
Torciera Teide: Flores, Puig, J.
Tomer,

Bancells.

faltes directes van ser molt discuti.des, i es van assenyalar a la prOa d
poa rea e ¡'equip que la lI¡w;ava.
La del Tordera la va executar
Josep Enric Tomer, que -va tfa-

J.E. Torner

vessar tot el camp i va ser cafat
quan entrava a l'aTea del Sentmenal;. els coBegials van xiularpenal,
pero PUlg no el va transfunnar.
A la segona meitat el jocva ser
més aniveUal, fins que els col'legiats van xiular una altra falta
directa a favor del Sentmen:at., que
ColI va fallar. Uos minu~, més
tard ¡'equip afavorit va ser d Tordera, pero Josep Enric-Tomer no
va poder transformar un peaaJ. El
. El Tordera va comen~ar el parSentmeoat va pressionar més el
lit controlanl
la siluaci6, i ben
seu
rival, mentre que el Tordera
avial es va avan....,. eo el marcador'
intenlava sortir al cootraalp. La
gr~cies a un gol de Bancells eo
pressió
deIs locals contra la por·
transformar una falta directa. El
teria de F10res va donar JeSultat
0-1, al minut sis de partil, va dooar
a sel minÍJIS del final, qWlll CoII
molla tranquiBilal als loi-derencs,
que en aquesla primera fase de,. va marcar I'empal a un gol.
Dos minulS més tard !lInCeUs
I'eoconlre van disposar de booes
el
ocasions per incrementar I'avan- _ va tomar a posar en ava~e
Tordera, i el. 1·2 es va mmtenir
talge. Dos conlracops
de Joan
tíns. a un minut del final Josep
Tomer que no va encertar a culEnric Torner va ser objeclt d'una
minar i una \lola·aI tnvesser de
la porteña del Set1tmenal van ser . falta i va perdre la'boIa es ataCo
pero els coHegialS van deiar conles millolS ocasions deis visitants.
tinua, el joc i Valls va man:ar el
El Sentmeoat
va teoir la seva
2-2
culminant el cootracop.
millor ocasi6 del gol en uoa falta
El repartiment de punls no va
direcla que Valls no va transfórdonar
cap guanyador en rcnfronmar. A lTeS minulS del descans els
tamenl a la banqueta eolJe pare
~rbitres van compensar la falta
-Pere
Gallén, ¡'eotrenador del
directa anterior i en van xiular una
T ordera - i fill - Xavier Gallén
a favor del Tordera. Toles dues
I'entrenador del Sentmenat-.
'
-equip
inicial-;
Sánchez,
Roura i Domínguez.
Gols: 0-1 (6') Baneells, de falta directa.
1_1 (43') ColI. 1-2 (45') Saneells. 2.2
(49') Valls.
Arbit~s: Garcfa Cabreros i Beristany.
Van mostrar targeta blava a García,
Bancells i a I'entrenador del Tordera,
Pere Gallén, ¡van exclourc per cinc
falles Pujo!, Puig i J. Tomer.
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dtl SatlnInuJI)

.sablem que gu ••••••. el Tordera
seria moIt di1íciI, j aiJd s'ha vist_
o

•

o

.En els dos '!'O....,ts que bem
aC90scguit empatar el partil, ellS
hem cOoformalllllb I'empat_
o
.Els Artlitres h. estat molt
malament per les dues parts_
o
«Estic molt satisftt per aquest
punto
oon

-••••• Gall&I
(E1IIn1tIIiIIw dtl TOrtIen)

, -t.!ereiJiOm guanyar. per
OPOrlUnitall; per joc i per Iot»

•o

oEns ha fa/lat encert a l'hora de
resoldre les jugadeso
o
_L'eropat a pista contraria és un
positiu, i lit Ii ha de donar la
importancia que té•.
o
_És una vcqpnya que el niveD
deis Arbitres de la Iliga sigui el
que s'ba vist avui.

