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La manca de gol condemna el Nàstic
a una nova derrota al Nou Estadi
Els de Tarragona no han tingut encert de cara a gol | La setmana que ve l'equip
grana jugarà contra el Girona, a Montilivi | Javi Guerra ha fet el gol del Rayo
Vallecano al minut 89

Vicente Moreno està preocupat per la manca d'encert de cara al gol | Nàstic

El Nàstic no pot doblegar un Rayo Vallecano que, tot i ser superat durant tot el partit pels de
Tarragona, ha tingut més punteria de cara al gol. La manca d'efectivitat dels homes de Vicente
Moreno ha suposat una nova derrota de l'equip grana al Nou Estadi en l'últim partit que jugarà
enguany a casa.
La tònica de tot el partit que s'ha vist al fortí grana, que avui s'ha vist assaltat per l'equip madrileny,
ha estat un Nàstic que dominava la pilota, marcava els temps del joc i que arribava amb perill però
que no materialitzava aquestes ocasions. A la divisió de plata del futbol professional, quan
perdones tant, passa factura i això és el que ha passat a Tarragona. Quan els aficionats ja
confiaven que l'equip local sumaria un punt que tenia un regust pobre ha arribat el cop definitiu
del Rayo. En el minut 89 un contraatac ràpid dels madrilenys ha acabat amb el gol de Javi Guerra
que ha batut per baix a Dimitriesvki. L'1-0 ha arribat en el pitjor moment del partit, els de casa no
han tingut temps a reaccionar.
El tècnic
En la roda de premsa posterior al partit, Vicente Moreno s'ha mostrat satisfet amb treball dels
seus jugadors però dolgut pel resultat, ja que considera que han fet mèrits suficients per emportarse la victòria. La derrota ha sigut un cop dur però el tècnic valencià segueix defensant que sortir del
pou és possible. Ara bé, reitera que la manca d'encert de cara a barraca és preocupant.
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Per últim, el tècnic de Massanassa ha dit que l'equip no està a l'altura de l'afició grana, que
sempre està amb l'equip i que no es mereix aquesta situació. També ha dit que entén els xiulets
de la graderia i que no critica als aficionats per fer-ho, a la inversa, si ho fan, segurament, és
perquè l'equip no ha fet el que havia de fer.
El pròxim enfrontament grana serà davant el Girona FC. El dissabte 17, a les 20 h, el Nàstic jugarà a
l'Estadi de Montilivi en el partit corresponent a la jornada 19 de LaLiga 1|2|3.
FITXA TÈCNICA
Alineacions
Nàstic: Dimitrievski, Suzuki, Mossa, Xavi Molina, Djetei (Gerard V, 80'), Tejera, L. Madinda, J.
Assoubre, Juan Muñiz (José Carlos, 68'), Àlex López (Delgado, 59') i Uche.
Rayo Vallecano: Gazzaniga, M. N. Dorado, Miku (Embarba, 68'), Raúl Baena (Fran, 76'),
Trashorras, Rat, Quini, Zé Castro, Ebert (Manucho, 71'), Aguirre i Javi Guerra.
Gols: 0-1, Javi Guerra (89').
Targetes: Tejera (6') i Mossa (30'), pel Nàstic i Ebert (33'), Quini (47'), Baena (73') i Embarba (92')
pel Rayo.
Àrbitre: Pablo González Fuertes (Col·legi asturià).
Incidències: Partit corresponent a la jornada 18 de LaLiga 1|2|3. 5.120 espectadores. Nou
Estadi, Tarragona.
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