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Clàudia Pons i Albert Canillas entren dins el nou quadre tècnic de futbol sala de la

RFEF, com a seleccionadors.

El nou quadre tècnic de futbol sala a la Real Federación Española de Futbol presenta a

dos tècnics catalans com a seleccionadors. 

Ja és oficial el nou nomenament de la Clàudia Pons com a seleccionadora nacional

absoluta femenina de futbol sala i de categories inferiors.

La fins ara seleccionadora catalana sub 21 femenina de futbol sala, vigent campiona

d'Espanya, després de finalitzar la seva carrera com a jugadora professional de Futbol

Sala i d'entrar, posteriorment, a formar part de l'estructura de la Federació Catalana

de Futbol, ha acabat donant el salt a la RFEF.



Així doncs, la Clàudia agafa les regnes de les seleccions nacionals femenines amb

l'objectiu de lluitar per aconseguir el primer Europeu femení absolut, que es disputarà

el 2019 i que començarà la classificació al setembre del 2018.

Un altre tècnic català entre dins les files de la RFEF. Es tracta del que ha estat segon

entrenador del FC Barcelona Lassa i tècnic, de 1a Divisió Nacional de Futbol Sala, del

Peñíscola, la passada temporada, Albert Canillas. Coneixedor del treball amb jugadors

joves, Albert Canillas passa a ser seleccionador nacional sub 19 i de categories

inferiors.



Tant la Clàudia Pons com l'Albert Canillas són tècnics formats a l'Escola d'Entrenadors

de la Federació Catalana de Futbol i, en el cas de la Clàudia, a més, també forma part

del professorat de futbol sala desde fa diverses temporades.

A la nova incorporació dels dos tècnics catalans dins el quadre tècnic de futbol sala a la

RFEF també hi ha hagut el nomenament de Federico Vidal com a seleccionador

nacional absolut de Futbol Sala, en substitució de José Venancio López, que passa a

ocupar el càrrec de director tècnic esportiu de futbol sala.

 


