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Les Seleccions Catalanes sub 18 i sub 16 masculines arriben a Múrcia i realitzen la

sessió preparatòria prèvia al debut en el Campionat d’Espanya.

La sub 16 masculina, en la seva arribada a Múrcia

Les Seleccions Catalanes sub 18 i sub 16 masculines estan preparades per

prendre part en la primera fase del Campionat d’Espanya, que s’està disputant des

d’avui dijous 27 de desembre fins el dissabte dia 29 al Camp Municipal de Churra, a

Múrcia. Tots dos equips han dut a terme aquest vespre l’entrenament previ al debut,

abans dels partits que els enfrontaran demà a Ceuta (10.00h i 12.00h), i demà passat a

la selecció amfitriona, la Regió de Múrcia (10.00h i 12.00h).

 

Després de quedar convocats a primera hora i completar el viatge durant la jornada, en

la seva arribada a terres murcianes els jugadors de Catalunya s’han exercitat a



l’escenari de la competició, en una sessió on han ultimat els darrers detalls de cara als

encontres. Els exercicis de joc col·lectiu i de posicionament tàctic, així com també el

repàs de les accions a pilota aturada, han servit als combinats catalans per enllestir la

seva posada a punt.

Damià Abella: “Hi haurà intensitat i ocasions”

El seleccionador sub 18 masculí, Damià Abella, ha apuntat que a Catalunya li esperen

dos partits que estaran marcats per “la intensitat” i que tindran “moltes ocasions”, a

causa del context que presenta el camp. “Viurem situacions d’anades i tornades, però

ens haurem de fer amb el domini amb el pas dels minuts, per controlar els temps i anar

a per la victòria tant divendres com dissabte”, ha assenyalat el tècnic abans dels xocs

enfront Ceuta i la Regió de Múrcia.

 

Jaume Joan Rius: “Els partits es decidiran per petits detalls”

Al seu torn, el seleccionador sub 16 masculí, Jaume Joan Rius, ha subratllat “les ganes”

dels jugadors per iniciar la competició, després dels mesos de preparació, i ha precisat



que els encontres “es decidiran per petits detalls”. “L’entrenament d’avui ens va bé per

adaptar-nos al terreny de joc. Vigilarem les situacions que comportin perill. El joc a les

àrees serà determinant per decidir els partits i buscar els punts”, ha assegurat

l’entrenador a poques hores de l’estrena de la quadribarrada.
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https://www.youtube.com/watch?v=ma8e8yuFxmc

