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HOQUEI

RESULTATS

Jornada 18 

 

CLASSIFICACIÓ

 

PROPERA JORNADA

Liceo  _______________ Mataró 
Shum Maçanet  ______ Lloret 
Voltregà  ____________ NOIA FREIXENET 
Barcelona  ___________ Alcoi 
Sitges  _______________ Vic 
Lleida  _______________ Tenerife  
Blanes  ______________ Igualada
Reus Deportiu  _______ Vilanova

UNA INFORMACIÓ OFERTA PER;

Eugeni d’Ors, 23 - VILAFRANCA

OK LLIGA

Mataró - Shum Maçanet  2-2 
Lloret - Voltregà  5-1 
NOIA FREIXENET - Barcelona  6-5 
Vic - Lleida  0-3 
Tenerife - Blanes  3-4 
Igualada - Reus Deportiu  5-2 
Vilanova - Liceo  5-3   

   PJ G E P  GF-GC D Punts
 1 Barcelona 18 13 2 3 54 - 27 27 41
 2 Vic 18 13 1 4 47 - 29 18 40
 3 Liceo 18 11 5 2 53 - 27 26 38
 4 Reus Deportiu 18 11 2 5 63 - 40 23 35
 5 NOIA FREIXENET 18 8 6 4 50 - 50 0 30
 6 Lleida 18 8 4 6 48 - 42 6 28
 7 Igualada 18 8 3 7 46 - 40 6 27
 8 Vilanova 18 5 7 6 27 - 35 -8 22
 9 Blanes 18 6 3 9 38 - 40 -2 21
 10 Voltregà 18 5 6 7 31 - 47 -16 21
 11 Lloret 18 5 4 9 34 - 37 -3 19
 12 Tenerife 18 5 4 9 43 - 51 -8 19
 13 Alcoi 17 5 3 9 37 - 54 -17 18
 14 Shum Maçanet 18 4 5 9 37 - 55 -18 17
 15 Mataró 18 2 8 8 37 - 46 -9 14
 16 Sitges 17 0 5 12 31 - 56 -25 5

L’Oviedo no es va presentar a jugar 
al Vendrell i finalment es retira de la 
competició d’hoquei patins

EL VENDRELL

3d8

Finalment s’ha complert el que 
ningú volia.

L’equip de l’Oviedo va dema-
nar endarrerir el partit davant el 
Vendrell per intentar solucionar 
els greus problemes econòmics 
que arrossegava.

L’equip vendrellenc va accedir 
a jugar el dimecres, però final-
ment l’equip asturià va comu-
nicar a la FEP la seva retirada 

de la competició per problemes 
econòmics.

D’aquesta manera l’equip 
sènior de l’Oviedo, única enti-
tat asturiana que ha guanyat una 
Copa del Rei, desapareix de la 
competició.

Com que s’ha retirat abans de 
la conclusió de la primera volta 
s’hauran d’esborrar els resultats 
dels partits que ha jugat, en aquest 
sentit els equips més perjudicats 
de la part alta són Liceo i Tordera 
que perden els tres punts guanyats 
als asturians.

NOIA FREIXENET       6
BARÇA SORLIDISCAU  5
Noia Freixenet: De Moya, Càceres, Mitjans, Feixas, 
Selva -cinc inicial-, Selva i Esteller. 
Barça Sorli Discau: Egurrola, David Páez, Tei-
xidó, Panadero, Borregan -cinc inicial-, Ordeig, 
C. López i Masoliver.
Gols: 0-1 (4’): Borregan; 0-2 (7’): Borregan; 1-2 
(12’): Cabestany; 2-2 (18’): Feixas; 3-2 (19’): Selva; 
3-3 (26’): Páez; 3-4 (29’): Paéz; 4-4 (31’): Selva; 
4-5 (35’): Teixidó; 5-5 (38’): Mitjans; 6-5 (45’): 
Cabestany.
Àrbitres: Sandoval i Mayor. No van mostrar cap 
targeta blava ni vermella. 

Sergi Sabaté

Un pur espectacle d’hoquei. 
Un partit amb gols i 
alternatives. Dos equips 
descarats, passant-se la 
batuta. Són maneres de 
definir un partit en què, 
el millor de tot, foren els 
tres punts al sarró del Noia 
Freixenet, que s’asseu a la 
cinquena posició de l’Ok 
Lliga amb la satisfacció 
d’haver derrotat el Barça. 

En pocs dies hem vist quin gust més 
diferent pot tenir encaixar cinc gols. 
Si dissabte a Sitges van caure com 
el que van ser, una gerra d’aigua 
fredíssima, dimarts a l’Ateneu es va 
celebrar d’allò més una victòria sobre 
el Barça amb golejada, endosant-li 
sis gols a tot un campió que sembla 

El Noia Freixenet goleja el Barcelona en 
un partidàs jugat de tu a tu

certificar que va de caiguda. I, de 
moment, només ho sembla, perquè 
a l’hora de la veritat està per arribar 
i és allà on el Barça ensenya totes 
les seves cartes.

Però ja se sap que aquest Noia 
és un equip que incomoda molt el 
Barça de Quim Paüls, que no sap 
per on li sortirà per tal de parar-li 
els peus i superar-lo. El club negre 
i vermell ensenya les urpes per no 
arronsar-se davant el poderós de 
l’hoquei i si cal, com va ser dimarts, 
li iguala dues vegades el partit i li 
remunta en un parell d’ocasions 
més. 

La mitja dotzena de gols dels 
sadurninencs van arribar sota el 
comandament d’un gran Eloi 
Mitjans, que va fer un golàs amb 
xut creuat i una assistència perquè 
anotés Selva, i ben coordinat per 
Guillem Cabestany, també pro-
videncial amb dos trets des de 
pràcticament la mitja pista. De 

fet, la grandesa del partit va ser 
que la majoria de gols van tenir 
el seu toc particular. Ni penals ni 
faltes directes. Borregan va trobar 
la sort provant de disparar en dues 
ocasions des de fora l’àrea. A la 
primera meitat, el Noia va tenir 
el control del matx en major part 
del temps, i els atacs sobre Egurrola 
eren constants. A la segona, més del 
mateix: insistència sobre la defensa 
de Barcelona i gols i més gols. Per 
tancar la nit, una merescuda ovació 
i a pensar en diumenge. El partit a 
Igualada ha de tancar una setmana 
gloriosa. 

Jornada boja

Però la curiositat de la jornada 
va ser que, malgrat la derrota del 
Barça, aquest segueix líder perquè 
tots els seus perseguidors (Vic, Liceo 
i Reus) també van perdre estrepi-
tosament. 

CP SITGES ARIAN  5
NOIA FREIXENET  5
Sitges Arian: Domènech, Montserrat, Renom, 
Moreno, Miras -cinc inicial-, Pena i Soteras. 
Noia Freixenet: De Moya, Càceres, Mitjans, Feixas, 
Selva -cinc inicial-, Esteller i Esteva. 
Gols: 0-1 (6’): Selva; 0-2 (26’): Esteva; 0-3 (27’): 
Mitjans; 0-4 (30’): Mitjans; 1-4 (35’): Montserrat; 
2-4 (39’): Soteras; 2-5 (39’): Càceres, de penal; 
3-5 (46’): Moreno; 4-5 (49’11’’): Montserrat; 5-5 
(49’36’’): Montserrat, de penal. 
Àrbitres: Gómez i Delfa. Van ensenyar targetes 
blaves a Miras (Sitges) i Feixas (Noia). 

S. Sabaté

Empatar a la pista del cuer, que 
anota dos gols en el darrer minut, 
deixa un regust molt agre. Les cares 
al final del partit, de fet, pagaven 
per si soles. El Noia Freixenet va 
llançar per la borda dos punts que, 
divuit minuts abans, semblaven 
estar al sac. Després d’haver con-
trolat el partit en bona part de 
la segona meitat, l’ambició i les 

Entrebancada als darrers instants 
a Sitges que fa perdre dos punts

ganes de l’equip del Garraf va 
poder més i el seu esforç va rebre 
una important recompensa. 

El cert és que en la primera 
meitat el conjunt local va disposar 
de bones oportunitats per marcar, 
però al descans s’hi va arribar amb 
un avantatge mínim del Noia. A 
la segona meitat, els gols del Noia 
van anar degotant, i fins entrat el 
darrer quart d’hora el marcador 
reflectia quatre gols favorables als 
sadurninencs. Però la reacció del 
Sitges acompanyada de fortuna i 
d’un discutible penal quan faltaven 
24 segons per acabar van acabar 
per dictaminar el repartiment dels 
punts en joc.

En acabar el partit, l’entrenador 
del Noia, Ferran López, comentava 
que “no hem estat tan contun-
dents com hauríem d’haver estat 
en defensa i hem deixat creure al 
Sitges que podia remuntar i ells 
han tingut fe”. López concloïa 
que “tot el que no els ha entrat 
a la primera part ha entrat en els 
últims cinc minuts. A banda del 
penal, que no és cap excusa, però 
només l’ha vist ell”.
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Panadero i Feixas s’enganxen dins l’àrea local en un moment del partit

El conjunt blaugrana demostra definitivament que aquesta temporada ja no 
té res d’invencible en una jornada en què han perdut del 1r al 4t classificat

El gol de penal de Càceres, tot i ser el 2-5, no va servir per sumar 3 punts
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CALAFELL  3
CALDES  1

El Vallès Calafell continua al 
segon lloc de la classificació, 
perseguit pel Masies de Voltregà, 
a la Primera Nacional Catalana, 
acumulant ja deu victòries con-
secutives i a l’espera de poder 
recuperar el partit a la pista del 
Reus Deportiu, que ja és segur es 
jugarà un dimarts al vespre.

Dissabte passat els jugadors de 
Salvador Rubio van encarrilar la 
victòria amb els dos gols de Marc 
Vergés, un dels millors jugadors 
del partit, junt al porter Roger 
Corral que als primers segons 
de la represa va encaixar l’únic 
gol dels de Caldes. 

Aquí va ser quan els calafe-
llencs ho van passar malament, ja 
que el Caldes apretava de valent i 
als locals els costava arribar amb 

perill a la porteria contrària. Va 
ser Sito Expósito qui amb una 
genial jugada va fer el gol de la 
tranquil·litat.

L’anècdota la van protago-
nitzar els membres de la Penya 
‘Els Estrellats’ que duien una 
bandera del Principat d’Astú-
ries, en senyal de benvinguda 
oficial al nou jugador asturià Javi 
Sama. En acabar el partit, Sama 
va agrair personalment el detall 
i es va fotografiar amb alguns 
membres de la penya. 

Quant al Netman Calafell que 
juga a la Primera Catalana, dissabte 
va perdre al Pla del Penedès (5-3) 
tot i que els jugadors d’Andreu 
Vergés es van avançar amb gols 
d’Armand Pérez i Javi Martínez. 
Després de l’empat a dos amb el 
qual es va arribar al descans, els 
de l’Alt Penedès van fer dos gols 
més. Javi Martínez va escurçar 
la diferència i quan semblava 
que es fregava l’empat defini-
tiu va arribar el cinquè gol dels 
locals. 

El Calafell d’hoquei patins guanya 
amb dificultats el Caldes amb dos 
gols de Vergés i un de Sito

Els membres de la penya ‘Els Estrellats’
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PRIMERA DIVISIÓ NACIONAL


