
VH BLANES - S. MUNDIAL. PROTEX  6 – 4
FINAL

Blanes, 3 de juny de 2007 Competició masculina

Viva Hàbitat BLANES SEL. MUNDIAL Protex
Ernest Freixas (p) Joan Ignasi Edo (p)

Ramon Benito Toni Sánchez
Osvaldo Raed Enrico Mariotti
Kimi Ridaura Alessandro Bertolucci

 Xavier Armengol Mirko Bertolucci

Xavier Lladó Filipe Santos
Àlex Ridaura Miquel Àngel Sànchez

Jurandyr da Silva"Didi"
Pere Varias

GOLS
(min 6)  Armengol 0-1

1-1 T. Sánchez  (min 10)
(min 11)   Armengol 1-2

2-2 Didi  (FD)  (min 16) 
(min 34)  Lladó 3-2

(min 41) Kimi 4-2
4-3 T. Sánchez  (min 42)

(min 46) (FD)  Armengol 5-3
5-4 Varias  (min 46)

(min 49)  Àlex 6-4

EL VIVA HÀBITAT BLANES GUANYA LA TARRADELLAS CUP

ÀRBITRES:   Ribó i Gómez

El Viva Hàbitat Blanes s'ha proclamat vencedor de la Tarradellas Cup 2007 
per segon any consecutiu en guanyar la Selecció Mundial Protex per 6 a 4 en 
una final emocionant.

Els dos equips han deixat clar des del principi la seva qualitat i concentració en 
una final emocionant que ha estat molt disputada ja que tots els jugadors han 
estat molt ficats en el partit. Un partit que ha començat bé per al Blanes amb 
un gol d'Armengol al minut 5 i un xut al travesser d'en Kimi però la selecció 
mundial, tal com ha fet en tot el partit, ha replicat de seguida amb un gol pocs 
minuts després. I Armengol una altra vegada ha rematat una boníssima 
assistència d'en Raed per fer el 2 a 1 que ha estat igualat poc després per Didi 
en el llançament d'una falta directa. El mateix jugador hagués pogut avançar la 
selecció mundial just abans de la mitja part en el llançament d'una falta directa 
però ha enviat la pilota al tavesser, en una jugada amb incertesa.
La segona part ha començat amb joc especulatiu per part dels dos equips fins 
que un xut impressionant d'en Lladó des de 15 metres ha posat el 3 a 2 al 
marcador. El gol que ha fet en Kimi a continuació deixant el 4 a 2 semblava 
que havia de donar tranquilitat al conjunt local però de seguida en Toni 
Sánchez ha tornat a posar emoció amb el 4-3. Aleshores Armengol de falta 
directa ha fet el seu tercer gol pel 5 a 3 però, en el que ha estat la tònica del 
partit, Pere Varias ha tornat a escurçar distàncies pocs segons després per a 
la selecció mundial amb el 5 a 4. Eren moments de tensió i la selecció mundial 
ha augmentat la pressió amb atacs continus tot i que ha desaprofitat els 
llançaments de faltes directes que han estat molt ben aturades per en Joan 
Freixes que ha fet un final de partit espectacular aturant-ho tot. Al darrer minut, 
en una jugada de contraatac, l'Àlex Ridaura ha sentenciat amb el 6 a 4.
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