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La Selecció Catalana Infantil masculina de futbol sala perd 4-6 davant la Regió de

Múrcia en una semifinal molt igualada i ajustada fins al xiulet final. Els errors en

defensa condemnen a un combinat amb molt potencial.

CATALUNYA

CATALUNYA 4 - 6 REGIÓ DE MÚRCIA

Martí Antolín, Pau Linares, Antoni Cerdà, Sergi Yañez, Ignacio Prieto, Ernest Oruña, Jorge Pérez,

Pol Cano, Adrián Tapias, Marc Paterna, Ignacio Echevarría, Eloy Collazos.



REGIÓ DE MÚRCIA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: Unes 300 persones, aproximadament.

Mohssine Hassani, Alejandro García, Miguel Ángel Vicente, Francisco Javier Salar, Mario

Cárceles, Gonzalo Martínez, Borja Camacho, Jaime Rabadán, Iván Inglés, José María Moreno,

Hugo Méndez, Juan José Moreno.

Antoni Cerdà (1-1, 7’); Adrián Tapias (2-1,

12’); Pol Cano (3-1, 16’); Adrián Tapias (4-

4, 29’).

Juan José Moreno (0-1, 7’); Miguel Ángel

Vicente (3-3, 28’); Iván Inglés (3-4, 29’;

4-5, 31’); Miguel Ángel Vicente (4-6,

40’).

Antoni Cerdà (8’), Pol Cano (10’).   Mario Cárceles (10’).

Ignasi Velasco Casals i Brian Torquemeda (àrbitres), i Irene Martínez Fernández

(cronometradora).





La primera semifinal de la Fase Única del Campionat d’Espanya Infantil masculina de

futbol sala entre Catalunya i la Regió de Múrcia ha estat molt intensa, igualada i plena

de ritme. Els murcians han sortit amb la idea d’acorralar a la Selecció Catalana a la seva

pista i ho han aconseguit en els primers minuts exercint una forta pressió en la sortida

de pilota. Aquest fet a dificultat el joc de la Catalana, que no s’ha trobat gaire còmode

sobre la pista. En una pèrdua defensiva, Juan José Moreno ha rematat una assistència

a la frontal de l’àrea per obrir el marcador. El temps mort que ha demanat el

seleccionador, Miguel Fontecha, ha donat aire als jugadors, que han sortit més

endollats i de seguida han igualat el resultat. En una ràpida transició i generant una

excel·lent triangulació, Antoni Cerdà, ha afusellat la porteria rival amb un xut que ha

entrat per l’escaire.



El gol ha donat la força i la tensió necessària a la Selecció Catalana Infantil masculina

per començar a elaborar jugades combinades i crear més perill. Les contres que ha

generat Múrcia han estat ben tallades per la defensa, mentre que en atac ha estat més

solvent.  A l’equador del primer temps, Adrián Tapias ha rebut tot sol davant el porter

Hugo Méndez i ha tingut la pausa adequada per aixecar el cap i veure el forat per on

marcar el 2-1. La Catalana ha augmentat la seva confiança a una velocitat vertiginosa i

ha anul·lat el joc de la Regió de Múrcia. La ràpida circulació de pilota ha permès a Marc

Paterna fer l’assistència des de la banda a Pol Cano, qui dins de l’àrea ha marcat el 3-1

sense oposició. A Múrcia li ha costat trobar espais, però de nou, en una badada

defensiva, una passada entre línies cap a Iván Inglés, tot sol davant Martí Antolín, ha

suposat retallar diferències quan el murcià s’ha regatejat el porter i ha fet el segon.



La segona part ha tingut els mateixos ingredients que la primera, l’únic que els nervis

han anat en augment a mesura que passaven els minuts. En una pèrdua  a mitja pista

d’Adrián Tapias, Miguel Ángel Vicente ha conduit tot sol, i tot i que Antolín ha arribat a

tocar la pilota, el gol ha pujat al marcador. Pocs segons més tard, en una acció

d’estratègia des del córner, el mateix Tapias ha esmenat l’error tornant a posar les

taules. El duel ha estat tan intens que els petits detalls s’han pagat cars. I Catalunya ha

pecat en una d’aquestes accions. Iván Inglés ha aprofitat un mal refús de la defensa per

desempatar de nou. Ja en l’últim minut i abocats a l’atac, Miguel Ángel Vicente s’ha

endut la pilota per fer l’u contra u davant el porter català i marcar el definitiu 4-6. Tot i

la intensitat, entrega i igualtat del duel, la Selecció Catalana Infantil masculina de

futbol sala cau eliminada de la semifinal del Campionat d’Espanya que s’ha disputat al

Pavelló Municipal de Llívia.



Al partit hi ha assistit el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació

Catalana de Futbol, José Miguel Calle; el director del Comitè Tècnic d’Àrbitres de

Futbol Sala de l’LCFS, Marcelino Blázquez; i el subdelegat de l’FCF al Bages-

Berguedà-Cerdanya, Pep Graus.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/catalunya-regio-de-murcia-fase-unica-campionat-d-espanya-infantil-masculi-de-futbol-sala/1
https://www.youtube.com/watch?v=aELEBUqyTAQ

