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Argentina frena una selecció
masculina d'hoquei que es queda
sense semifinals
Espanya perd el partit de quarts de final a Rio per un penal stroke polèmic en el
darrer minut

Els jugadors argentins celebren un dels gols contra Espanya. Foto: Rio 2016

El somni de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha acabat. El combinat de l'Argentina
li ha barrat el pas en el partit dels quarts de final de la competició olímpica de Rio de Janeiro, en
què s'ha imposat per 1 a 2. Espanya ha caigut amb polèmica en el darrer minut de joc, després
de lluitar durant tot el partit per remuntar.
Els homes dirigit per Fred Soyez han plantejat un bon partit contra l'Argentina, un rival que va a
més i que no ha posat les coses gens fàcils. El matx ha començat igualat, amb dues defenses molt
sòlides. Però amb el temps del primer quart ja complert, l'especialista argentí Gonzalo Peillat ha
transformat un penal córner que suposava el 0-1.
Durant la resta del partit la selecció espanyola ha jugat a contracorrent. Els minuts passaven i no
hi havia manera de superar la defensa rival. La selecció argentina, en canvi, ha disposat de bones
oportunitats per marcar en els sempre perillosos penals córner, però Quico Cortès i la seva defensa
han salvat els mobles.
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En els dos últims quarts Espanya ha arribat amb més perill a l'àrea rival, i ha disposat d'alguns
llançaments de penal córner que no han donat resultat. Tant buscava el gol que en algun moment
havia d'arribar, i ha estat en el minut 56, de penal córner, quan per fi l'egarenc Pau Quemada ha
aconseguit empatar el partit.
A minut i mig del final el madrileny Bosco Pérez-Pla ha provocat un penal córner per una empenta
a un jugador argentí. Llavors, ha cremat l'última carta del vídeo-àrbitre per intentar revocar la decisió
arbitral, però no ha estat possible: les imatges eren clares i el penal existent. Quico Cortès ha
aturat el llançament, però l'àrbitre ha concedit un polèmic penal stroke a favor dels argentins. La
selecció espanyola havia jugat malament la carta del vídeo-àrbitre i ara ja no podia reclamar que es
revisés el vídeo de la jugada. Juan Gilardi ha batut el porter del Club Egara Quico Cortès tot
establint l'1-2 definitiu.
En el minut i mig restant el combinat estatal no ha pogut fer res per empatar. Les opcions de podi
s'esvaeixen i la selecció acaba en la cinquena posició. El Diploma Olímpic està assegurat però
després del bon inici de campionat i de tenir l'accés a semifinals tan a prop la derrota ha estat
tràgica per als jugadors de la selecció espanyola.
Cal remarcar que un altre català, el jugador de l'Atlètic Terrassa Jordi Carrera, ha debutat en els
Jocs Olímpics en aquest partit contra l'Argentina. Carrera ha substituït en la convocatòria l'aragonès
Andrés Mir, que ha caigut de la llista per lesió.
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