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' Dilluns 21'de gener del'2002

ELiVIlLLOR

LES CLAUS

El canvi

Falta de control

Paco Flores va
canviar David
García en el
.descans per
una lesió i no
pas per una
decisiótècnica.

L'Espanyol no va tenir el control del
partit en cap nnoment. El Betis li va
tallárteles les línies de passada i
conducció al centre del camp i va
obligar els defenses a jugar amb
pilotes llargues. El Betis li va guanyar
la partida al centre del camp.
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EL PITJOR

Mora

De Lucas

El porter de l'Espanyol va ser el
jugador més destacat i va evitar
amb accions de gran mèrit que el
Betis s'emportés els tres punts. La
millor de totes va ser una mà que
va posar quan la pilota ja escolava
després d'una rematada d'Amato.

Quique de Lucas no va tenir bon
dia. No va entrar en joc perla banda
dreta i no va sortir-se'n en cap de les
accions individuals contra la
defensa del Betis. Va acabar sent
substituït a l'inici de la segona part
perquè no aportava res al joc.

llàstima
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Tamudo, a terra, envoltat per Gudjonsson I Benjamín. / EFE

d'Òscar Garcia, l'Espanyol va
desmantellar el control bètic.
Óscar va fer més fluid el joc i
fruit d'una acció impecable del
sabadellenc va arribar el gol local. Óscar va rebre al cercle
central, va fer un control orientat que va deixar bocabadat a

l'home del Betis que el tapava,
i va col·locar una passada en
profunditat que habilitava a
Palència. El mexicà, en velocitat, va engaitar u n xut ras i
creuat que va obrir el marcador. Jugant pitjor que el Betis,
l'Espanyol es va avançar.
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Juande Ramos va introduir
un doble canvi i va jugar amb
tres pimtes. Tocava patir. Malauradament, a dos minuts de
la conclusió, un desajut defensiu provocat per la intenció de
la defensa de fer el fora de joc,
va permetre al portuguès Joao

Tomas marcar a plaer l'empat.
Era el minut 88. L'empat era el
resultat més lògic atès el joc
d'un i altre equip. Tot i així, Ansuategui Roca, que amb anterioritat havia perdonat l'expulsió de Juanito, va-afavorir els
interessos de l'Espanyol en

anul·lar per fora de joc un gol
vàlid d'Amato. L'Espanyol no,
va merèixer gaire cosa més que
l'empat en una jornada en què
hauria estat vital un triomf per
completar la setmana més feliç
de l'espanyolisme després del
triomf contra el Barca.

