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La Selecció Catalana sub 17 femenina ha derrotat 4 a 2 un combatiu conjunt canari

gràcies a un gran tram final de partit.

CATALUNYA

CATALUNYA 4 - 2 ILLES CANÀRIES

Aina Pagespetit, Emma Ramírez, Alba Fernández, Clara Rodríguez, Júlia Guerra, Clàudia Riumalló

(Ainhoa Olivera, 81’), Natàlia Muñoz (Alícia Infante, 89’), Clara Carmona, Viktoria Adrianova, Mar

Dueso (Josepha Vercammen, 67’) i Ariadna Márquez (Alba Caño, 72’).



ILLES CANÀRIES

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 450 persones, aproximadament.

Faviola Cabrera, Ana Paula Simancas, Sara López (Ainhoa López, 89’), Marta Gasienca (Alba

Quintana, 62’), Paola Hernández, Adriana Moesha, Paloma Rojo, Paula Raquel Medina (Alícia Pio,

76’), Evelyn Acosta, Lara González i Arminda Díaz (Rocío Martín, 89’).

Clàudia Riumalló (1-0, 33’); Viktoria

Adrianova (2-0, 42’); Clàudia Riumalló

(3-2, 77’); Ainhoa Olivera (4-2, 86’).

Evelyn Acosta (2-1, 44’); Adriana

Moesha (2-2, 57’).

Viktoria Adrianova (37’); Clara Carmona

(76’).
   

Cecilia Muñoz Di Giovambattista (àrbitra principal), Meritxell Guàrdia Ferrer i Ainhoa Vázquez

Zarza (àrbitres assistents), i Florencia Di Giovambattista (4a àrbitra).





Dos partits, dues victòries. Sis gols a favor i tres en contra. Aquest és el balanç de la

Selecció Catalana sub 17 femenina a la primera fase del Campionat d’Espanya,

disputada aquest cap de setmana al Municipal de L’Hospitalet de Llobregat. La

Selecció ha portat la iniciativa en el joc en els primers instants del partit a través de la

possessió de la pilota i les combinacions constants al mig del camp. La primera ocasió

clara ha estat una cursa per banda dreta de Viktoria Adrianova. El seu xut ajustat al pal

l’ha desviat a córner la portera canària amb el peu. El combinat canari també ha gaudit

d’una bona oportunitat per marcar amb un xut de Paloma Rojo que Aina Pagespetit ha

refusat amb dos temps.



En un ràpid contraatac, les Illes Canàries han tornat a tenir una gran ocasió per

inaugurar el marcador. Després de superar Aina Pagespetit, la vaselina d’Evelyn

Acosta ha sortit lleugerament desviada. A partir d’aquí, Catalunya s’ha tornat a fer

amb les regnes de l’encontre i ha generat perill, sobretot, amb incursions de les

extrems. Al minut 33, Adrianova, fruit de la seva persistència, ha recuperat una pilota

a l’interior de l’àrea rival i ha assistit Clàudia Riumalló perquè anotés el primer gol del

matx. Nou minuts després, ha estat Adrianova qui ha rebut una bona passada a

l’interior de l’àrea i ha batut la portera canària amb un tir ras. Quan faltava un minut per

al descans, el combinat canari ha retallat distàncies gràcies a un gol d’Evelyn Acosta en

aprofitar una centrada des de la banda de Lara González.



En els primers compassos del segon temps, Catalunya ha gaudit de diverses

oportunitats per anotar el tercer, però no ha estat encertada en la definició. Per contra,

en la seva primera aproximació en la segona part, el conjunt canari ha anivellat

l’encontre gràcies a un xut ajustat al segon pal d’Ariana Moesha. Amb les taules de nou

en el marcador, les de Natàlia Arroyo han donat un pas endavant per intentar marcar el

tercer com més aviat millor. D’aquesta manera, quan faltaven 13 minuts per a la

conclusió de l’encontre, Clàudia Riumalló, amb un tir col·locat a la base del pal, ha fet

pujar el 3 a 2 al marcador. Ja a les acaballes, Ainhoa Olivera ha sentenciat

definitivament el xoc amb un tir ras que ha passat per sota les cames de la portera

visitant i ha acabat al fons de la xarxa. Triomf d’or de Catalunya, que tanca la primera

fase del Campionat d’Espanya amb ple de victòries.



Al partit hi ha  assistit el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras; el

vicepresident primer, Josep Llaó; els també vicepresidents, Jordi Bonet i Josep Vives;

els directius Albert Montull, Francesc Folguera, Rafael Pinedo; el Secretari General de

l’FCF, Oriol Camacho; el director del CTE de l’FCF, Fèlix Gimeno; el director de l’Àrea

Esportiva, Emili Gil; el director esportiu, Felip Ortiz; Diego Ávila i Juan Ferrate,

membres de l’FCF; el seleccionador espanyol sub 20 femení, Pedro López; el president

del CE L’Hospitalet, Santi Ballester, i la vicepresidenta del club, Mónica García; entre

d’altres.



VÍDEO PORTADA

 

GALERIA D'IMATGES

http://fcf.cat/media/album/catalunya-illes-canaries-sub-17-femeni-primera-fase-campionat-d-espanya/1
https://www.youtube.com/watch?v=4Hwjhpa8-Mg

