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ESPANYOL DERROTA A LA ROSALEDA
m
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OLEspanyolva
decebre amb un
joc poruc i
sense creure's
que podia
guanyar
O Un gol de falta
en el primer
temps i un penal
en el segon,
massa premi per
al joc del Màlaga
O El fort vent de
llevant i la lesió
de Velamazán
van incomodar
Tequip
espanyolista
O Tamudo va
ser anul·lat en
quedar aïllat en
punta sense
ningú que li
servís pilotes

ALINEACIONS
MÀLAGA
1 Rafa
27 Josemi
4 Litos
19 F.Sanz.
5 Roleta
17 Miguel Ángel 6
15 Gerardo
14 Romero
22 Duda
7 DelyValdés
9 Darlo Silva.

ESPANYOL
1 Mora
27 Navas ...i
4 Lapo
3 Rotchen.:....
19 David García—5
8 lyiorales
4
5 Soidevilla
5
7 Velamazán
5
15 Palència..
4
14 De Lucas
4
23 Tamudo
4

CANVIS
21 IvánDfaz. .',(4)
(Velamazán 24')'
17 Aganzo
(4)
(Palència 56')
20 Zarate
(6)
(Duda 63')
24 Roger
.(4)
(Morales 72!)
24Canabal
.(-)
(D.Valdés76')
23 Sandro
(-)
(M. Ángel 85')

.

GOLS
1-0.(33') Duda marea de falta directa des
de la frontal de l'àrea, un xic escorada a la
dreta. 2-0. (84') Dely Valdés transforma a
l'esquerre de Mora un penal comès sobre
Zarate. -

;
;
:
;

ÀRBITRE
PlnoZamorano
Col·legi Castella-la
Manxa.
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Targetes grogues:
Tamudo (25')
Miguel Ángel (38')
F.Sanz(43').
Lopo(38')
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EL 9
Dilluns 7 de gener del 2002'

INCIDÈNCIES
Competició: Campionat de Higa de la 19a
jornada, últim de la primera volta.
Estadi: La Rosaleda. Uns 12.000
espectadors van presenciar el partit que es
va jugar amb un vent de llevant fort que va
impedir, sobretot ais primers minuts del
matx, queesveiésbon futbol. L'estadi està
en obres.
Terreny de joc: Un xic irregular a causa de
les pluges que van caure a Màlaga durant la
setmana.
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Màlaga

La imatge de Ravil Tamudo fent
una puntada de peu a un objecte tot coincidint amb el xiulet final del partit reflecteix la
decepció, i la sensació de ràbia
que va provocar al talismà espanyolista perdre un partit per
2-0 quan el rival no ha fet gaire
més mèrits per endur-se els
tres punts. Un gol de falta en la
primera meitat i un penal —el
setè que li xiulen a l'Espanyol
en contra en la primera volta—
van ser massa premi per a un
Màlaga que, tot i no fer un bon
partit, va xutar més contra la
porteria de Mora. L'Espanyol
va completar una actuació decebedora en línies generals. En
la defensa és on va estar més
entonat perquè a la zona de
creació i a la de definició no van
fer palesa la personalitat de l'equip. Ni Morales ni Soidevilla
en el primer temps ni amb Roger en el segon, va trobar l'Espanyol la fórmula per inquietar
la porteria de Rafa, que ahir
s'ho va mirar des de la tribuna.
Poc futbol es va veure en els
primers 45 minuts. Ni el Màlaga ni l'Espanyol van aconseguir el control del centre del
camp i cadascú, amb apostes
diferents, va mirar de guanyar
el pols amb constants pèrdues
de pilota per part dels
blanc-i-blaus i a m b tics del
més típic futbol anglès el Màlaga, que enviava a la frontal de
la defensa de l'Espanyol totes
les possessions de pilota. El fort
vent de llevant que bufava a La
Rosaleda va resultar molt incòmode per als dos equips però
va molestar més els de Paco
Plores que el tenien en contra.
. La primera opció de gol de
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El portuguès Duda en el moment de llençar la falta que va significar l'I-O. / EFE

l'Espanyol va ser una centrada
de To ni Velamazán que Sanz
va refusar a córner i va evitar la
rematada de Tamudo. La lesió
de Toni Velamazán en una acció fortuita en el minut 22 va
trastocar els plans de Hores.
Mora va salvar amb la seva sorr

tida una acció molt perillosa de
Darío Silva que va deixar amb
un pam de nas Pablo Rotchen.
El primei: gol del Màlaga va
arribar arran d'una falta al vèrtex esquerre de l'àrea de Mora
que el portuguès Duda va allotjar a la xarxa superant la tanca

defensiva i Mora, que no va
veure venir la pilota. Poc més
va fer el Màlaga én el primer
temps. Si de cas, agrair al col·legiat que el deixés.amb Fernando Sanz al camp. L'exdefensa
del Real Madrid va placar Tam u d o sent l'viltim jugador i

