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El Getafe torna a la Champions
L’equip de Bordalás s’imposa al Sevilla gràcies a dos penals de VAR (3-0)
ALEJANDRO GARCÍA
MADRID

U

n partit que semblava
una final pel quart lloc i
l’accés a la Lliga de
Campions, entre la revelació Getafe i l’aspirant Sevilla, es
va decantar en dues jugades clau,
assenyalades després que Mateu
Lahoz consultés el monitor de televisió, traduïdes en dos penals a favor del Getafe, tots dos per una mà

desplegada que van interceptar una
rematada i l’expulsió del defensor
sevillista Escudero.
Jaime Mata va transformar la primera pena màxima i Jorge Molina,
la segona, dos moments puntuals
que van decantar un partit que havia sigut igualat fins al moment, en
el qual els dos entrenadors van sorprendre amb les seves alineacions i
en què el Sevilla havia acumulat les
millors ocasions.

Al poc de començar la segona part,
Molina va sentenciar el partit abans
de l’expulsió del getafense Djené, després d’un gran xoc, també prèvia consulta amb el VAR. L’efecte Caparrós,
que havia impulsat el Sevilla fins al
quart lloc, va quedar diluït a Getafe
davant de les aspiracions locals, ratificades amb una victòria que els deixa
en llocs de Champions.
Getafe: Soria; Bruno, Djené, Ignasi Miquel, Cabrera; Shibasaki (Porti-

llo, min. 61), Arambarri, Maksimovic, Mata (Ángel, m. 85); Hugo Duro,
Jorge Molina (Flamini, m. 77).
Sevilla: Vaclik; Navas, Mercado,
Kjaer, Sergi Gómez, Escudero; Amadou (Roque Mesa, m. 67), Banega
(Promes, m. 46), Franco Vázquez;
Munir (Rog, m. 69), Ben Yedder.
Gols: 1-0, Jaime Mata (m. 35), de
penal; 2-0, Jorge Molina (m. 45), de
penal; 3-0, Jorge Molina (m. 53) remata una passada de Mata. H

33 Mata, ahir, felicitat pel seu gol.

altres partits
VILA-REAL
LEGANÉS

2
1

El Vila-real va aconseguir fer un
pas importantíssim en la seva
lluita per la permanència gràcies
al triomf davant del Leganés (2-1)
i ja se situa amb quatre punts
d’avantatge sobre la zona de descens, a cinc jornades del final de
la Lliga. Amb un gol de Bacca i un
altre d’Ekambi en el segon temps,
els de Calleja es van avançar
abans que El Zhar, de penal, posés el 2-1 gairebé al final.
Vila-real: Andrés; Mario Gaspar,
Funes Mori, Álvaro, Quintillà; Iborra, Cazorla, Chukwueze (Pedraza,
m. 83), Fornals, Ekambi (Gerard, m.
88) i Bacca (Cáseres, m. 74).
Leganés: Cuéllar; Nyom, Bustinza (El Zhar, m. 71), Omeruo,
Siovas, Silva; Rubén Pérez, Gumbau, Óscar (Merino, m. 77);
Braithwaite i Carrillo (En-Nesyri,
m. 57).
Gols: 1-0, Bacca (m. 64). 2-0,
Ekambi (m. 80). 2-1, El Zhar, de penal (m. 87).

BETIS
VALÈNCIA

1
2

El València segueix ferm en la baralla per la Champions. Es col·loca a dos punts del quart lloc gràcies a dos oportuns gols de Guedes,
amb dos tirs des de fora de l’àrea,
amb els quals va guanyar a Sevilla
contra un Betis que va inquietar
amb molta intensitat en el tram
final, després que Lo Celso retallés distàncies de penal. A dos dies
de visitar l’Atlètic, Cheryshev va
marxar lesionat i Rodrigo va ser
expulsat.
Betis: Pau López; Mandi (Loren, m. 58), Bartra, Feddal; Joaquín, Guardado, Kaptoum (Lainez, m. 75), Junior; Tello, Lo Celso; i Jesé (Sergio León, m. 69).
València: Neto; Wass, Garay,
Paulista, Gayà; Carlos Soler, Parejo, Coquelin, Cheryshev (Rodrigo,
m. 34); Guedes (Gameiro, m. 77) i
Santi Mina (Lato, m. 69).
Gols: 0-1, Guedes (m. 45). 0-2,
Guedes (m. 48). 1-2, El Celso, de
penal (m. 78).

