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El DSV- Volei Sant Cugat es manté líder després de superar l'Haris
El DSV- Club Voleibol Sant Cugat ha superat (3- 0) l'Haris a
la quarta jornada de la Lliga Iberdrola i es manté líder de la
competició. Les santcugatenques han edificat el triomf amb un
bloqueig sòlid i una gran efectivitat a la xarxa. Les de Rafa
Ruiz sumen un balanç de tres victòries i una derrota. El Volei
Sant Cugat visita la propera jornada la pista del Sayre,
conjunt de mitja taula.

Les santcugatenques continuen invictes a Valldoreix i ja sumen dues victòries com a locals. El conjunt de Rafa
Ruiz ha demostrat potencial a la pista i prova d'això és el primer set que ha caigut per al bàndol santcugatenc
amb un marcador destacat (25-20).
El segon període ha estat marcat per la superioritat de les locals a la xarxa. La major efectivitat ha decidit el
set per a les de Rafa Ruiz (25 -19).
El tercer i últim set ha servit per veure la capacitat de remuntada de les santcugatenques. Un avantatge de cinc
punts de les canàries al tram final del set donava per dat i beneit el període, però l'esperit i la lluita del Volei
Sant Cugat ha estat una evidència.
Remuntada espectacular per endur-se el set (25-23) i el partit. Alegria de totes les jugadores i el cos tècnic
amb 10 punts a la classificació i un inici excels de temporada. El tècnic de l'equip, Rafa Ruiz, ha ressaltat que
aquest triomf és el de l'equip perquè tothom ha ajudat i sobretot amb un doble canvi fet en el moment decisiu
del tercer set.
Rafa Ruiz: L'equip ha competit molt bé i aquest triomf és d'equip. Totes han ajudat perquè l'equip
guanyés.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/esports/voleibol/155967.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 1 - 19/01/2022

