OIVISIÓ O'HONOR

1::1Tordera rep dlJous
el Liceo de la Corunya

EI·Tordera Teide guanya
comodament el Mollet i és
segon del seu-grup

• Tordera.El Tordera Teide
rebr3 dijous el Liceo de la 'Com·
nya a partir de dos quarts d'onze
de la ni!,- en partit de la vuitena
jornada de \liga. El Liceo és el
líder imbatut del grupo I EL PUNT

•

L'argentí 'Domínguez va marcar dos gols
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2·2
Ig_da-Reus Espomu
6 - 3
Flix.cerdanyola ......................••.:. 4 - 4

• Tordera.- El Tordera Teide va aconseguir una important victoria
sobre l'Amana Mollet per 6-3, que el situa en el segon lIoc del grup
B de la divisió d'honor. El conjunt torderenc va dominar el partit
des del comen~ment, i es va imposar amb clareda!. A la primel1l
meitat va desaprofitar nombroses ocasions de gol; pero a la segona
va estar més encertat de cara a la porteria contraria, i tot i que va
tenir alguns problemes en defensa, va aconseguir facilment la victoria.
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Tontora Tordo:Flores, Puig, J.
Torner, Bancells, J.E. Torner
-equip

inicial-,

Martinell,

Domínguez i Roura.
Amana Mollet: Velaseo,Tibau,
Vilanova, Gimeno, Busquets
-equip
inicial-,
Ventura i
Coromines.
Gol.: 1-0 (8') J.E. Torner. 2-0 (10')
J. Torner. 3-0 (26') Dominguez.4-0
(28') Dominguez.4-1 (29') Vilanova.
4·2 (29') Vilanova.5·2 (40') Baneclls.
5·3 (41') Tibau. 6-3 (48') J. TOl1)er.

Arbitres:Suárezi Rionda.Vanexclou·
re per_cinc pe""nals Puig i Tibau.
Públic:Unes 400 pe""nes.
El Tordera Teide va derrotar
amb claredat "Amana Mollet, i
s'ha situat en la segona posició del
gmp B, al final de la primera volta
d'aquesta primera fase.-EI conjunt
torderenc va derrotar el Mollet
per 6-3, pero aquest marcador
hauria pagut ser molt més ampli
si els homes de Pere Gallén
haguessin transfor:mat una mínima
part de les ocasions de. gol que
van tenir.
Des del comen~ament del ínatx
el Tordera va agafar el domini en
cl joc, i abans del minut deu de
partit ja guanyava per 2-0, amb un
gol de Josep Enric Torner i un
allre del seu gerrna Joan: Aquest
cncert inicial de cara a la porteria
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contraria no va tenir continultat.,
El Tordera' Teide va jugar bé en
aquest primer temps, i va crear
nombroses ocasions de perill. EIs
jugadors torderenes, pero, no van
estar encertats com en els primm
minuts, i es va arribar al descau;
amb un curt avantatge de 2·0, pels
mérits que va fer el Torden.
L'inici del segon temps va tenir
I'argenlf Domínguez com a protagonista, ja que va marcar des ut
gols en un minut i mig. El 4-() ~
semblava que decidia el partit, ~
\)pero no va ser aro, i el Mollet va
marcar tot seguit dos gols amb 40
Josep Maria Bancellsacaba de fér el cinqu~goldel Tontera.
segons de diferéncia. 'El 4-2 va
donar nous anims al Mollet i va
intranquiHitzar un xic els torderenes, que durant alguns minUlS
o
Pere Gallá
no van estar encertats en defensa.
(EIltnNUitH' del Ttwdna)
«La reacci6 del Mollel s'ha
El Tordera, pero, va agafar
praduit pcrque hem deixat sois els
nov:¡ment el control del partit,- .A la primera meilat bem rel un
joc mé. compacte i hem fingut
seus ,dos homes del darrere»
encara que el ~ollet no es donava
000
moltlssimes oportnnitats»
.p.erven~t. Un gol de Bancells va
O
Uufs Foat
ser seguit irnmédialament per un
(EnI~'
del MoIkt)
a!tre gol ~I Mollet, i el 5-3 va - «Com ~s norrna en rKisaltres,hem
aprofitat poques ocasions; per les
primer gol ens I'hem ret
pujar al' marcador a deu mlnllt\
que
hem
creallo
nosallres,
en
una
jugada bastant·
del final (lel partit.
..
desafortunada»
o
_ En aquests darre!'S minuts, el
.AI segon temps no hem-ret un
o
Tordera va assegurar la defensa i
hoquei tan perfecte i no hem
va buscar els contraataes, i després
_.EI Tordera ha jugal molt més.bé
de lallar-ne dos de dars, Joan
creat tantes jugades de gol»
que nosaltres»
o
Torner en va culminar un allre i
O
va marcar el 6-3 definitiu, a doo 4<Les ocasions. al segOD temps. les
.EI 4-0 al comen~ament del segon
minuts del final.
hem concretat millor»
temps ha sigut definitiu»
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LI,sopera
(31 oct.): Igu.lada·Flix;
Anoia-ReuI esportiu; Vollreglt·Vilafranca;
Voc.Qrdanyola.
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