
Catalunya lluitarà un nou any per ser campiona
SELECCIO BASE FEMENÍ | 08/06/2018

La Selecció Catalana sub 16 femenina bat les Illes Balears en un intens duel (1-0) i

optarà a revalidar el títol de l’estatal per tercer any consecutiu, en la final de diumenge

enfront la Comunitat Valenciana.

CATALUNYA

CATALUNYA 1 - 0 ILLES BALEARS

Aina Pagespetit, Emma Ramírez, Alba Fernández, Ariadna Mingueza, Queralt Ping Estrada

(Ariadna Márquez 64’), Maria González (Aroney González 40’), Viktoria Adrianova, Clara

Carmona, Bruna Vilamala, Emma Martín (Júlia Guerra 56’) i Paula Jiménez (Laura Mas 75’).



 

ILLES BALEARS

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Ariadna Ginard, Marina Orozco, Laura Mir (Karla Bermejo 56’), Raquel Gurrionero, Paula Rojas,

Catalina Serra, Natividad Cano, Lucia Puigcercós, Nicole Juan (Sofia Rojas 70’), Paula Sintes i

Fàtima Traversaro.

Viktoria Adrianova (1-0, 65’).  

Emma Ramírez (35’).   Raquel Gurrionero (67).

Álvaro Cánovas García (àrbitre principal), Alberto Sánchez Sánchez i Cristian Gallardo Mínguez

(àrbitres assistents), Pablo de la Serna Álvarez (quart àrbitre).



La Selecció Catalana sub 16 femenina lluitarà per aixecar el seu tercer títol consecutiu

del Campionat d’Espanya, en la final de diumenge davant la Comunitat Valenciana

(11.00h), després de batre en un intensa semifinal les Illes Balears (1-0). Les jugadores

dirigides per Mireia Vera s’han sobreposat a una lluitadora rival i la forta calor a l’Estadi

Municipal Guillermo Olagüe, de Gandia, per aconseguir el passi, en un partit on han

pogut obtenir una major victòria i que han sabut madurar amb pilota, sense perdre el



control, per obrir el cadenat adversari a la represa i endur-se el premi.

Catalunya ha portat el pes de l’encontre i s’ha apoderat de la possessió des de

l’arrencada, generant situacions a prop de l’àrea contrària. Bruna Vilamala ha estat qui

s’ha quedat més a prop d’inaugurar el marcador, amb un tir a boca de canó i un altre de

frontal que han trobat el guant d'Ariadna Ginard, a més d'un u contra u on la portera

s'ha anticipat a la carrera de l'atacant quadribarrada, enfront un bloc balear expeditiu

que no ha renunciat al contracop i que ha plantejat una dura batalla a les catalanes, que

han seguit el guió establert amb tenacitat.



Malgrat que Lucia Puigcercós ha tingut la més clara de les insulars en tornar dels

vestidors, amb un xut que s’ha perdut per molt poc, Viktoria Adrianova, amb un precís

tret creuat després d’una acció trenada, ha trobat el camí del gol per avançar un

conjunt català profund per bandes i afinat en els espais interiors. Amb el xoc trencat, la

portera balear ha evitat un resultat més ampli davant les múltiples oportunitats de la

Selecció, que ha signat un triomf patit, però del tot buscat, per optar una nova

temporada a revalidar l’estatal, després d’adjudicar-se la competició els dos darrers

anys.



El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol Josep Llaó i el directiu i

responsable del futbol femení de l’FCF, Albert Montull, han presenciat el partit.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

http://fcf.cat/media/album/catalunya-illes-balears-semifinal-campionat-d-espanya-sub-16-femeni/1
https://www.youtube.com/watch?v=cm9L3M2Dv3g


 


