DOMINICOS-TORDERA TEIDE.

Pavell6 de Riazor. A 2/4 d'! del migdia.

Si es guanya, bé, pero si no, també
El Tordera fara un pas important per classificar~se si guanya a la Corunya
EL PUNT

• Torciera. - El Tordera Teide
té un difícil compromís a la pista
del Dominicos en l'onzena jornada de la divisió d'honor d'hoquei
sobre patins, pero J'equip torderenc esta molt motivat per obtenir
un bon resultat, ja que aixo suposaria fer un pas molt important
per assegurar-se la c1assificaci6
per Iluitar pel títol en la segona
fase del campionat. El tecnic del
conjunt alt-maresmenc,
Pere
Gallén, creu que pel seu estil de
joc el Tordera té moltes possibilitats davant un equip fort. «Tenim molt a guanyar i molt poc a
perdre», afirma Gallén, que és
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que una derrota

no afec-

taria les aspiracions del seu equipo
Josep Enric Torner, que viatjara amb la resta de l'equip, sera
dubte fins a última hora causa de
la seva lesió. El jugador es mostra

optimista i espera poder jugar
alguns minuts, tot i que el tecnic
no s'arriscarra a fer-lo jugar si no
esta en condicions, amb J'objectiu
de reservar-lo per als partits a casa
contra el Piera i el Sentmenat, que
seran absolutament decisius per a
la c1assificaci6. La baixa del capita
del conjunt torderenc fara que la
responsabilitat de dirigir el joc
correspongui al seu germa Joan,
tal com ja va passar diumenge passat contra J'Horta. «Durant aquesta setmana hem fet algunes proves
i la resposta ha estat molt satisfactoria; per tant, el joc sera condUlt per en Joan», explica Pere
Gallén.
L'erltrenlldor

del

TOtdero

es

mostra optimista amb vista a estar
en la lIuita pel títol, ja que pensa
que el seu equip té avantatge respecte als altres implicats que busquen una pla~a entre els quatre

primers, com són el Piera i el
Sentmenat. «Nosaltres depenem
de nosaltres mateixos per estar a
dalt entre els millors i aspirar a
tot, pero encara hi ha un factor
més importat: el Tordera pot decidir en els partit que li queden a
casa, ja que assegurant els punts
que disputem a la nostra pista
aconse¡uirem I'objectiu. Per contra, els nostres rivals hauran d'assegurar-sé la c1assificaci6 fora de
casa i en pistes difícils», comenta
Gallén.
Aquesta temporada el Dominicos ha guanyat a la seva pista el
Sentmenat (9,6), el Piera (7-4), él
Mollet (7-2) i ('Horta (10-2) i ha
pefdut

contra

el Barcelona

(3-4).

El Tordera ha jugat sis vegades
a la pista del Dominicos, amb un
balan~ de dues victories, dos
empats i dues derrotes. La temporada passada va perdre per 9-4.

