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Partit d'alta volada
O Paco Flores preveu un
insistent atac aeri del
Màlaga des de Tinici

O L'antídot del joc del Màlaga O El tècnic blanc-i-blau va
és baixar la pilota i jugar amb anunciar una sorpresa
velocitat i dinamisme
tàctica d'última hora

MANEL RODRÍGUEZ

MALAGA

Barcelona

L'entrenador de l'Espanyol,
Paco Flores, preveu un partit
d'alta volada a La Rosaleda. Segons el tècnic espanyolista, el
control del joc aeri que està
convençut que posarà en pràctica el Màlaga serà un factor
decisiu que determinarà la sort
del partit. Davant aquesta filosofia de joc, l'antídot pot ser
guanyar-los en el seu terreny,
o bé utilitzar altres arguments
futbolístics per contrarestar la
pressió. Per Flores, «serà un
partit trencat des del principi i
hi haurà poca intervenció dels
migcampistes». El joc aeri i la
mobilitat de l'exespanyolista
Darío Silva «seran les seves ar-.
mes ofensives. La rneva defensa tindrà molta feina». Respecte a la resposta que havia de donar el seu equip a l'esmentat
potencial andalús, Flores estava convençut que «si nosaltres
tenim mobilitat, juguem plegats, baixem la pilota i utilitzern les bandes podem fer molt
de mal àl Màlaga».! va deixar
anar un cop d'efecte quan se li
va preguntar pel contrasentit
que podria suposar jugar amd
De Lucas al centre del camp
quan es preveu que els migcampistes acabin amb cruiximents al coll de mirar com es
passeja la pilota pel cel: «Quan
veieu l'alineació veureu quina
sorpresa.» O Flores té amagat
algun regal tàctic per al Màlaga
o no vol facilitar la feina a l'equip contrari.
L'equip de Paco Flores té
prous armes per preocupar, i
molt, Peiró. Són dos estils diferents. Els andalusos viuen dels
gols de Dely Valdés, de Darío
Silva i de Musampa, que avui
és baixa, ja que els jugadors de
segona línia, tret de Gerardo,
no inquieten gens. Si la defensa
blànc-i-blava està al seu nivell
i lliga fort els marcatges, l'Espanyol, en atac, té més varietat de
recursos: «Confio que Tamudo
torni a marcar i que Toni Velamazán es destapi novament,
i amb el suport de Posse i Palència crear-los molts problemes.»
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CONTRERAS

» SUPLENTS: Rafa (p.), Bravo, Valcarpe,

• SUPLENTS: Argensó (p.), Fran, Lepo, Posse,

Zarate, Sandro, Canabal i Edgar.

Vatez, Ivan Díaz, Aganzo.

• ENTRENADOR: Joaquín Peiró.

» ENTRENADOR: Paco Flores.

»SANCIONATS: Musampa. ^

• SANCIONATS: Cap.

» LESIONATS: Larrainzar i Ruano..

» LESIONATS: Alex Fernández.

• CLASSIFICACIÓ: 15è amb 2 1 punts.

» CLASSIFICACIÓ: 10è amb 24 punts.
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Darío Silva

Raúl Tamudo

(DAVANTER)
2-12-72 Trenta y Tres (Uruguay)

(DAVANTER)
19-10-77 Sta. Coloma de Gramenet

3a temporada

4a temporada

6 gols aquesta temporada

8 gols aquesta temporada
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És la punta de llança del Màlaga I l'home més
en forma de l'equip andalús. L'Espanyol haurà
d'anar molt en compte.

Els seus gols acostumen a ser desicius I
permeten a l'equip i a l'entrénador mantenirse en la zona tranquilla de la classificació.
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Neutralitzar el joc aeri del Màlaga i contrarestar aquestes accions amb velocitat i obrint el
camp.

Navas tindrà molta feina per aturar el joc aeri dél Màlaga / EFE
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Pino Zamorano (Castella-la Manxa)_

Cop d'efecte mediàtic de Paco Fforés

De Lucas, antídot del joc del Màlaga

Paco Flores lia volgut amagar els seus plans introduint una
incògnita que semblava resolta amb la inclusió de De Lucas al
centre del camp Sembla un contrasentit voler jugar amb De
Lucas al doble pivot quan es preveu un matx en què les armes
seran molt diferents de les del jugador de l'Hospitalet. Aquest
cop d'efecte mediàtic reobre l'opció de Soldevilla, tot i que ha
dit que no creu que jugui fent parella amb Morales.

La figura de De Lucas personifica l'antídot de l'Espanyol, que
utilitzaria armés d'un altre calibre però no menys agressives per
contrarestar el.jocdel rivaL.Si juga.De Lucas.Taposta inicial de
Flores confirmaria el seu desig de respondr-e amb coritundència
a la contra ámb velocitat i apertura del joc. Si l'Espanyol
equilibra el partit després d'uns primers minuts que seran
complicats, hi tindrà molt a guanyar.
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