
La sub 16 masculina arrenca amb bon peu
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La Selecció Catalana sub 16 masculina supera Ceuta (4-1), a Múrcia, en el primer partit

del Campionat d’Espanya.

CATALUNYA

CATALUNYA 4 - 1 CEUTA

CATALUNYA, 4: Óscar Medina, Albert Grau (Arnau Martínez 63’), David Navarro (Alejandro

Balde 63’), Adrián Miranda, Leonardo Dos Reis, Txús Alba, Óscar Tarensi (Erick Salguero 70’),

Roger Martínez, Ricard Artero, Daniel Cervera i Valter Pereira (Gabriel Martínez 54’).



CEUTA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Javier Casanova, Ignacio Atencia, Bruno José Lancelloti, Andrés Carrión (Mohamed El Aaribi

57’), Mohamed Mohamed (Javier García 69’), Suleiman Abdelkrin, Carlos Javier Quero, José

Miguel Alcaraz (Karim Butahar 52’), Álvaro Núñez (Miguel Ángel Ruiz 54’), Ubai Mohamed i Raúl

Salguero.

Leonardo Dos Reis (1-1, 31’); Txús Alba

(2-1, 47’); Gabriel Martínez (3-1, 73’);

Txús Alba (4-1, 77’).

Carlos Javier Quero (0-1, 5’).

Valter Pereira (37').    

Lorente Heredia (àrbitre principal), Portero Cegarra i Hernández Alajarín (àrbitres assistents).



L a Selecció Catalana sub 16 masculina ha arrencat aquest matí amb bon peu la

primera fase Campionat d’Espanya, en superar amb ofici Ceuta (4-1), al Camp

Municipal de Churra, a Múrcia. Els jugadors entrenats per Jaume Joan Rius han

remuntat un resultat desfavorable per endur-se un treballat triomf, a sobre d’un

terreny de joc de dimensions reduïdes on s’ha reajustat per apoderar-se del domini



sense precipitacions, combinar amb criteri i generar ocasions, per acabar imposant-se

a un rival voluntariós a través d’un futbol d’intensitat i elaborat.

L’inici no ha estat el desitjat per a Catalunya, que ha vist com la selecció blanc-i-negra

buscava les seves referències en atac i començava comandant el marcador amb una

diana de Carlos Javier Quero, que ha convertit un tir exterior. Millorant amb el pas dels

minuts la distribució i la precisió en la passada, la quadribarrada ha trobat el camí de

l’àrea contrària, i tot seguit d’una definició de Roger Martínez que el porter ha enviat a

servei de cantonada, Leonardo Dos Reis ha col·locat les taules amb una rematada

creuada en la segona acció del córner.



En tornar dels vestidors, la sub 16 masculina ha accelerat el ritme, i ràpidament Txús

Alba ha capgirat el resultat posant l’interior a mitja alçada per aprofitar una centrada

des de la línia de fons. Era el segon de la Selecció, que ha aconseguit ampliar

l’avantatge al tram final gràcies a les canonades ajustades llunyanes de Gabriel

Martínez i novament de Txús Alba, que han servit per segellar els primers tres punts

del combinat català en l’estrena de l’estatal, abans de disputar demà dissabte el

següent duel, davant l’amfitriona, la Regió de Múrcia (10.00 hores).



La Federació Catalana de Futbol ha estat representada en el partit pel vicepresident

primer, Josep Llaó; el vicepresident i delegat a Girona, Jordi Bonet; el director de

l’Àrea Esportiva, Emili Gil; i el director del Comitè Tècnic d’Entrenadors, Fèlix

Gimeno. Així mateix, també han presenciat l’encontre el director esportiu de l’FCF,

Felip Ortiz, i el seleccionador absolut de Catalunya, Gerard López.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/catalunya-ceuta-sub-16-masculi-primera-fase-campionat-d-espanya/1
https://www.youtube.com/watch?v=YidnUI64k5Y

