El Tordera Teide perd a la Corunya
davant un Dominicos molt dur
EL PUNT

• La Corunya.El Tordera Teide va ser derrotat
per 4-1 en la scva visita a la pista del Caja Postal
Dominicos, en un parti! amb for~a duresa i en que
va reapareixer Josep Enric Torner després de la seva
lesió. Malgrat la derrota, el Tordera manté les seves

possibilitats de c1assificar-se per a l'A-l. Els resultals
de la jornada van afavorir els torderencs, que depenen d'ells mateixos i que en les dues properes jornades es jugaran a Tordera contra els seus més direo:tes rivals, el Piera i el Sentmenat, la quarta pl~
del grup i la c1assificació per al grup pel tito/.

Caja Poslal Dominicos: Gelasio, Pueyo, Celso, Cáccres, Avecilla -equip inicial-; Trigo,
Benigno i Somichero.

4
1

deis !ordcrencs. El Sentmenat i tI
Piera són e1s dos equips que
pode'l prendre el quart 1I0c del
grup al Tordera. L"equip de Pere
Gallén, peró, depen d'ell matei1,
ja que en les dues properes j(J[nades rebril a Tordera el Piera i
el Sentmenat consecutivament i si
els derrota es c1assificaril per jugzr
en el grup pel títol.

Tordera Teide: Tresserres, Sán-

chez, Bancells, J. Tomer, Puig
-equip

inicial-;

Martinell,

J.E. Torner i Roura.
Gols: J -o (J 7') Celso. 2-0 (26') Pueyo.
3-0 (31') Benigno. 3-1 (34') J. Tomer.
4-1 (50') Trigo.
Arbitres: Martí i Fresquel. Van mosIrar la targeta blava a Celso i Roura.
Van expulsar per deu personals Pueyo
i Cáceres ¡van excloure per cinc per·

.Pere Gallén
(Entrenador tkl Tordua)

sonals Sánchez, Joan Torner i Josep
Enric Tomer.
En la primera meitat del partít
tots dos equips van jugar amb for~a velocitat i van destacar els dos
porters,
sobretot
el torderenc
Tresserres. Al deseans es va arribar amb un mínim 1-0 per al
Dominicos. En la segona part els
locals van sortir decidits a sentenciar el partit i en sis minuts es van
avan<¡ar fins al 3-0_
En aquesta segoDa part va reapareixer Josep Enric Torner, després de la seva lesió, i el Tordera
va pressionar més el seu rival. El
gol torderenc va arribar en un
contracop entre Sánchez i Joan
Torner. En els darrers minuts hi
va haver molla duresa per part del
Dominicos, que no va veure segura la victória fins que va aconse-

«Hcm perdul perque ells han
eslat su¡X:riors en els momenls
c1au i decisius»
O

«COnvenia que Josep Enric
Tomer jugués, per provar-Io de
cara a diumenge vinent»

o
«EIIs han repartit malta Ilenya.
O

guir el 4-1, en els darrers segons
de partit.
.
Aquesta derrota no resta al
Tordera Teide cap possibilitat de
c1assificar-se per a I'A-I, ja que la
victória del Sentmenat davant el
Piera per 7-5 en aquesta. mateixa
jornada va afavorir els interessos

«En eIs darrers minuts els arbitres
ho lIan perrnes tOI i no s'han
atrevít a eXcloure cap més jugador
del Dominicos.
o
«Hem tingut alguna distracció en
defensa i ens han costat els gols.
o
«Depcnem de nosaJtres mateixos
per classificar-nos i aixó és molt
important»

