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El femení del Junior no falla a casa contra el CD Terrassa i s'afiança a la part alta de la taula
El femení del Junior d'hoquei herba supera el Club Deportiu
Terrassa (2-0) i s'afiança a la part alta de la Divisió d'Honor.
Les blau-i-negres han tingut el control del partit gràcies al
domini de la posessió i a una pressió elevada que ha provocat
que les visitants no hagin gaudit pràcticament de cap ocasió de
gol. Amb aquest triomf, les de Marcel Malgosa sumen la
segona victòria consecutiva i es mantenen en quarta posició, a
un punt del Polo i del San Pablo Valdeluz i a sis del Club de
Campo, el líder de la lliga.

L'enfrontament ha començat amb un primer quart orfe d'ocasions, amb el Junior liderant els aproximaments a
l'àrea rival però sense clarividència en els metres finals. El Terrassa, que ha acusat les seves nombroses baixes,
s'ha limitat a tancar-se i a esperar les errades blau-i-negres per intentar sortir al contraatac. El conjunt
santcugatenc, però, no ha patit i ha mantingut el control del joc durant el primer quart d'hora del duel.
Instants després de l'inici del segon període, Mariona Serrahima ha avançat el Junior en el marcador amb una
rematada a l'aire després d'una passada de Carlota Petchamé. Després d'aquest gol, el Junior ha mantingut el
domini de la pilota i s'ha arribat al tercer quart.
En aquest període Laura Bosch ha fet el 2 a 0 i ha deixat pràcticament sentenciat el matx. Les egarenques han
disposat d'un triple penal còrner que no han pogut convertir en el darrer quart. L'entrenador, Marcel Malgosa,
ressalta el triomf, però també la falta de punteria en els metres finals.
Marcel Malgosa: La veritat és que és difícil jugar contra un rival tan tancat.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/esports/hoquei/147803.html
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