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Catalunya completa a les Terres de l’Ebre l’entrenament previ a l’eliminatòria davant

la Comunitat Valenciana, on buscarà convertir-se en finalista del Campionat Nacional

de Seleccions Autonòmiques.

El Camp Municipal Pou Nou de Masdenverge, a les Terres de l’Ebre, ha estat l’escenari

aquest matí de l’entrenament de la Selecció Catalana sub 16 masculina previ a la

semifinal del Campionat d’Espanya, que l’enfrontarà demà divendres a la Comunitat

Valenciana a l’Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva del València CF, a

Paterna.

 

En la sessió, els divuit futbolistes que formen part de la llista de convocats han enllestit

els darrers detalls abans del xoc, amb exercicis de joc col·lectiu i de finalització, així com



també accions a pilota parada, que han completat el treball realitzat en els amistosos i

els entrenaments programats al llarg de les últimes setmanes.

Catalunya, invicta aquesta temporada

Un cop reprès el trajecte, Catalunya quedarà concentrada aquesta tarda a la ciutat de

València, abans de l’encontre davant els amfitrions, en què la quadribarrada, invicta

aquesta temporada, buscarà un lloc per ser a la final del Campionat Nacional de

Seleccions Autonòmiques, contra un dels altres dos conjunts classificats per la Fase

Final, Madrid o Andalusia.

 

El calendari de partits ha quedat definit de la següent manera:

 



DIVENDRES 1 DE JUNY DE 2018

Semifinals Horari

COMUNITAT VALENCIANA - CATALUNYA 10.30

MADRID - ANDALUSIA 12.30

 

DIUMENGE 3 DE JUNY DE 2018

Partit Horari

FINAL 11.00

Jaume Joan Rius: “La implicació és màxima per arribar a la final”

El seleccionador català, Jaume Joan Rius, ha destacat que la implicació dels futbolistes

“és màxima” per poder arribar a la final, amb un treball “de qualitat” fins al moment.



“Ens espera una semifinal molt competida, que es resoldrà per petits detalls i pel nivell

individual dels jugadors”, ha subratllat, hores abans de la segona semifinal consecutiva

que disputarà la Selecció. “La pressió l’assumim en el sentit competitiu, i la

transformem en il·lusió i ganes per convertir-nos en finalistes i poder revalidar un títol

que es va guanyar per últim cop el 2013”, ha afegit.

Retransmissió per streaming

Al seu torn, la RFEF durà a terme la retransmissió en directe de la Fase Final del

Campionat d’Espanya sub 16 masculí. En aquest sentit, els duels que jugui Catalunya

es podran veure per streaming al web de l’FCF.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/entrenament-seleccio-catalana-sub-16-masculina-a-terres-de-l-ebre/1
https://www.youtube.com/watch?v=WEVBczMLRrY

