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lllíe i Caminero disputen una pilota durant el partit d'ahir a Mestalla. / EFE

El València perd
intensitat a Mestalla
o El conjunt valencíanista bada
en defensa, es precipita,
s'atabala i regala els punts
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CANVIS
9Salva(4)perlllie(51')
12 Tena (6) per Caminero (60')
21 Aimar (5) per Baraja (60')
18 KilyGzlez. (5) per Vicente (70')
18R¡chetti(6)perTote(74')
14 Chema (6) per Luis Garda (84')
GOLS
0 - 1 . (19') Luis García transforma un penal
1 - 1 . (25') Pellegrino en un córner
1-2. (34') Sales en una errada de Cañizares
ARBITRE
Losantos Ornar (Col·legi basc).
TARGCTES
Grogues: Ayala, Baraja, Pellegrino,
Cañizares, Kily González i Peña.
INCIDÈNCIES
Més de 4 0 . 0 0 0 espectadors a Mestalla.

EL 9
València

El València va cometre errades
inusuals en defensa, va conservar la falta de contundencia en

O El Valladolid, molt serè,
encadena la tercera victòria
consecutiva en la lliga

atac i va perdre contra el Valladolid. De fet, el conjunt valencíanista va cometre les dues
badades que necessitava el seu
contrincant. El Valladolid no va
ser res més que un equip ben
preparat per no deixar-se prendre el que li havien regalat.
lUie i Mista, que finalment va
ser titular, van començar el
partit movent-se amb criteri i
el València va assumir el pes
del partit. El Valladolid es va situar al seu camp i es va anar
traient la'son de les orelles progressivament, fins que va arribar la primera errada de la defensa local. Al minut 19, en una
incursió de Luis García, Ayala
va fer penal i la tarda es va començar a complicar. El Valladolid es va avançar i el València
va anar perdent les idees tot i
que Pellegrino (25'), en un córner mal resolt per la defensa visitant, va empatar. Però el València no va anar enlloc ni amb
el gol al sarró. La defensa va
tornar a badar (34'), el Valladolid va marcar una altra vegada
i el València va voleiar com un
castell de cartes.
Precipitats. La necessitat de
marcar va encarcarar el València. Rafa Benítez va fer saltar
Salva Ballesta i Pablo Aimar i va
provar q u e d i n a m i t e s s i n el
partit. Però el desordre del Va-
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lència va ser p e r m a n e n t i la
precipitació va trair totes les
accions ofensives. Entretant el
Valladolid continuava orientant el partit a partir d'una visió
serena del joc, amb ordre, sense pressa. El partit es va anar
esgotant i el Valladolid se'l va
anar bevent de mica en mica,
aixecant l'ampolla, engolint a
poc a poc i tancant els ulls.

Rafael Benítez
ENTRENADOR DEL
VALÈNCIA
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©Les errades que hem
comès ens han concjuït
directament cap a la
derrota. Quan ens hem
refet del primer error ha
arribat el segon
Pepe Moré
PSfe«^

ENTRENADOR DEL
VALLADOLID

®La veritat és que les
vacances han anat molt
bé. Els jugadors m'han
tornat de vacances
conscienciats i amb sentit
del gust pel bon futbol
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