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EL 9.

BARCA ^OVÍTA-ïTS P E ^ R O í ^ i ^ L'OSASOiA

, Divendres 25 de'gener del 2002

cirGumstàncies
O Overmars substituirá
Kluivert acompanyant
Saviola i Rivaldo en atac
•-

TONI PADILLA

^

O Reiziger intentarà fer
O Rexach aposta per dos
oblidar Puyol ocupant el
jugadors holandesos per al
lateral dret contra l'Osasuna partit d'aquest diumenge

'

Sayiòla serà el
jugador ambinés
partits jugats Í;

Barcelona

La defensa de l'Osasuna s'haurà de veure les cares amb el trident del Barca aquest dilunenge rrialgrat la baixa per sanció
de Patrick Kluivert. Un altre
holandès. Marc Overmars, es
perfila com el seu substitut
aquest diumenge contra l'Osasuna al Camp Nou, després
que Carles Rexach va provar
aquesta combinació ofensiva
ahir a l'entrenament a porta
tancada que es va celebrar al
Miniesta'di.
Rexach va provar un trident
de circumstàncies en què
Overmars ocupava la plaça que
deixa buida el sancionat Patrick Kluivert al costat de Saviola i Rivaldo, en la que seria una
declaració d'intencions del
tècnic blaugrana: una aposta
ofensiva per derrotar els navarresos i tancar de la millor manera possible una setmana
massa moguda. Overmars, però, no és l'únic candidat per jugar de sortida aquest diumenge. En el partidet d'ahir dijous
Overmars només va jugar el
primer temps, mentre que el
segon ho va fer Geovanni, que
malgrat això sembla tenir
menys possibilitats de ser titular contra l'Osasuna, i s'hauria
de resignar a començar el partit veient-lo des de la banqueta.
L'aposta holandesa de
Rexach es podria completar a
la defensa. La baixa del jugador
que més minuts ha jugat .fins
ara al Barca, Carles Puyol, serà
coberta per Michael Reiziger.
L'exdefensa de l'Ajax i el Milan
per ñ podria tornar a comptar
pel tècnic del Barca, que fins
ara només l'havia fet jugar en
dos partits de lliga, un d'ells de
titular, i ün altre de suplent.
Malgrat la derrota de la darrera setmana a Vallecas, en
principi Rexach no farà pagar
els plats trencats a cap jugador

• • pres d ' u n

• nençamentdelligaen
• :i.-. no va entrar sempre en
•• - olans de Rexach, Javier
.1. ola passarà a ser
'•• i :est diumenge el ->
! jj-3dor,amb més partits
I i i.Jts de la plantilla del
r-"ir';a-. Fins ara, tres •
; .1 i jdors, Puyol, Kluivert i
' • 1 . ola; havien pres part
••• ..íOpartits'delliga. La
¡Mi·iad'àquestsdos
.i.'Mdors permetrà a
• j . ' . ola ser el primer a
l'I'bar als 21 partits jugats,
••••y 16 d'ells, ho haurà fet
'•• •:'! a titular si Rexach no
.-.""prèn tothom deixant-lo
•\^ -uplent.
f-'ns ara Caries Puyol era
•-•: ;• ¡gador més utilitzat per
•. .iï es Rexach. El noi del
[.' ::iter és el blaugrana que
••I •' .minuts ha jugat
j-Víesta lliga, en concret
1 ""30. Aquest diumenge
I ••'•ò, Coeu el podrà
Iterar. L'holandès n'hd
; j'Mt fins ara 1.750.
11. vert de la seva banda,
i • jgaten 20partits, ien
r •••ells de titular Cap
•i Mdor de la plantilla del
I- i! •;a ha jugat en els 21
:• ¡''.its de lliga disputats
• ••

•l'i·^'.·'·ï·i.l·-JAÍïWKi. T i r '

Overmars lluita amb Oleguer en un entrenament al Mini estadi / MIKEL LABURU

i l'onze de sortida del Barca no yol i Kluivert: Reina seguiria
presentarà cap sorpresa. L'e- defensant la porteria una jorquip que rebrà l'Osasuna serà nada més, i Bonano es quedael mateix que va perdre contra ria sense tornar a-la titularitat.
el Rayo exceptuant els canvis La defensa la formaria en prinobligats per les baixes ja es- cipi Reiziger i Sergi a les banmentades dels sancionats Pu- des, arrib De Bòer i Christanval
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de centrals. Xavi tornarà a ser
el cervell, amb Coeu iGabri per
les bandes. En atac, el .ja esmentat trident serà l'encarregat de fer pagar a l'Osasuna la
mala setmana que ha viscut el
Barca.

ara

r s jugadors que
• ••:'jiran sense poder
•i laririinutsdejoc
'aquesta lliga són l'astunà
LUIS Ennque i el suec Palrik
Andersson, que continuen
en la llista de baixes del
Barca a la qual es va afegir
Dani, que va ser operat fa
dos dies de la seva greu
lesió al turmell i el peroné

