ITÀLIA - CATALUNYA 8 – 6
Semifinal 1

Blanes, 1 de juliol de 2006

ITÀLIA
Stagi
Dolce
Squeo
M. Bertolucci
A. Bertolucci

CATALUNYA
Llaverola
I. Tibau
Busquets
Masoliver
Cáceres

Motaran
Palagi
Peripolli
Liberalon
Cocco

J. Garcia
Caldú
Guillén
Adroher

GOLS
0-1 Busquets (min 5)
0-2 I. Tibau (min 12)
1-2 Motaran (min 13)
2-2 Motaran (min 18)
3-2 Motaran (min 19)
4-2 M. Bertolucci (min 24)
ÀRBITRES
Vidal i Prades

4-3 I. Tibau (min26)
5-3 Motaran (min 31)
6-3 M. Bertolucci (min 32)
6-4 Masoliver (min 32)
7-4 Dolce (min 32)
8-4 Dolce (min 34)
8-5 Adroher (min 35)
8-6 Adroher (p) (min 36)

ITÀLIA PASSA A LA FINAL
Itàlia ha guanyat per 8-6 a Catalunya en un partit molt ofensiu.
D’aquesta manera els italians deixen fora de la final a Catalunya que
no podrà revalidar la Grup Tarradellas Cup. Itàlia es pot adjudicar
aquesta tercera edició.
La
primera part ha començat molt bé per la selecció de Catalunya que ha
posat tot i la igualtat el 1-0 en el marcador amb un gol de Busquets
després d’un xut creuat. El 2-0 ha arribat amb una jugada d’equip entre
Busquets, Masoliver i Ivan Tibau que ha enviat la bola al fons de la
porteria. Però a partir d’aquí Itàlia ha reaccionat i ha capgirat totalment
el marcador amb un parcial de 4-0. Mottaran ha estat la peça clau de
la remuntada dels italians. Ha marcat tres gols amb xuts des de fora
l’àrea. La primera part ha finalitzat amb un últim gol de Mirko Bertolucci
amb el 4-2.
A la segona part del partit Catalunya ha sortit disposada a capgirar el
marcador. Ivan Tibau marcava el 4-3 que posava l’empat molt proper,
però de nou Mottaran ha trencat els esquemes de Catalunya marcant
el 5-3 al minut 31. A partir d’aquí els gols han caigut pels dos costats
amb uns moments molt ofensius. Mirko Bertolucci marcava el 6-3, però
10 segons després Masoliver posava la rèplica per Catalunya. En 30
segons més Dolce marcava el 7-4 que deixava el partit quasi
sentenciat. El 8-4 obra del mateix Dolce posava contra les cordes a
Catalunya. Dos gols de Jordi Adroher no han suposat la remuntada en
el marcador pels catalans i deixaven el partit amb el definitiu 8-6 amb
un bon espectacle d’hoquei però amb Catalunya fora de la final de la
Grup Tarradellas Cup.
Demà Itàlia buscarà el
seu primer títol de la Grup Tarradellas Cup a partir de les 20.45 hores i
Catalunya voldrà la tercera posició a partir de les 18.00 hores.

