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La Selecció Catalana sub 16 masculina reacciona massa tard davant la Comunitat

Valenciana (2-1), en la semifinal del Campionat d’Espanya, a Paterna.

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNITAT

VALENCIANA
2 - 1 CATALUNYA

Ignacio Nicolau, Marcos Sánchez (Rubén Iranzo 73’), Jesús Vázquez, Iván Muñoz, José David

Menargues, Antonio Pacheco, Roberto Pérez (David Ruiz 61’), Germán Valera (Iván Berbegal 72’),

Aitor Gelardo, Nicolás Serrano i Yeremy Pino (Andrés Campos 71’).



CATALUNYA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Arnau Rafús, Hugo Ramírez (Àlex Martín 55’), Lluís Recasens, Miquel Codina, Pau Russo

(Mamadouba Soumah 50’), Moriba Kourouma (Àlex Rico 50’), Jaume Jardí, Unai Jódar (Brian Peña

50’), Roberto Navarro, Óscar Tarensi i Gerard Fernández.

Nicolás Serrano (1-0, 10’); Roberto Pérez

(2-0, 44’).
Gerard Fernández (2-1, 70’).

Yeremy Pino (37’).   
Miquel Codina (18’), Lluís Recasens (28’)

i Gerard Fernández (80’+4’).

Rubén López de los Mozos Merino (àrbitre principal), Roberto Cerdán Gómez i David Cantón

Vitoria (àrbitres assistents), Francisco José Martín Carbó (quart àrbitre).



La Selecció Catalana sub 16 masculina s’ha quedat aquest migdia a un pas de la final del

Campionat d’Espanya, després de perdre davant la Comunitat Valenciana (2-1) en un

partit on ha reaccionat massa tard, a l’Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva

del València CF, a Paterna. L’equip dirigit per Jaume Joan Rius ha vist com el rival, molt

complet en totes les línies, s’escapava en el marcador, encara que ha sabut respondre

al tram final amb un gol i diverses situacions que l’han deixat a prop d’obtenir l’empat.



Tot i una arrencada amb control de la pilota i criteri en la distribució per part de la

quadribarrada, els amfitrions, incisius i contundents en atac, s’han avançat quan

Nicolás Serrano ha retallat a l’àrea i ha connectat una forta canonada. Pau Russo ha

disposat de la rèplica a l’altre cantó, però el porter ha encertat en el refús amb els

punys, mentre que al contracop, el local Yeremy Pino ha enviat un tret desviat per poc,

en un primer temps de superioritat valenciana per dins i on la Selecció s’ha hagut de

reajustar en les transicions.



Una recuperació en zona de perill ha permès a Roberto Pérez ampliar les diferències

per als groc-i-blaus, posant l’interior al pal llarg en rebre la passada rasa. Malgrat el cop,

Catalunya ha mogut les peces i ha donat un pas endavant, escenificat amb la diana de

Gerard Fernández, amb un precís tir a l’àrea després d’una gran acció per la línia de fons

de Mamadouba Soumah. La Selecció ha viscut els seus millors moments, però un xut

de Brian Peña ha marxat massa creuat, en una recta final on unes mans a l’àrea

contrària no han estat sancionades com a penal i en què la sub 16 masculina no ha

pogut impedir caure en la semifinal per segon any consecutiu.



El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol Josep Llaó, el director esportiu de

l’FCF, Marc Vives, i el director del Comitè Tècnic d’Entrenadors de l’FCF, Fèlix Gimeno,

han presenciat el partit.

GALERIA D'IMATGES

http://fcf.cat/media/album/valencia-catalunya-semifinal-campionat-d-espanya-sub-16-masculi/1


VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=pFWMtBEFBEA

