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Les Seleccions Catalanes sub 20 i sub 17 femenines de futbol sala es classifiquen per la

Fase Final del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques després de guanyar

de manera brillant tots els seus partits.

Invictes cap a Madrid. Catalunya sub 20 i sub 17 femenines de futbol sala han

aconseguit aquest cap de setmana la classificació per la Fase Final del Campionat

d'Espanya de Seleccions Autonòmiques gràcies a unes actuacions brillants que han

permès a les catalanes marxar de Sabadell amb un registre immaculat: 4 partits

entre els dos combinats i 4 victòries. La gran qualitat i competitivitat dels seus

rivals, Canàries i Aragó en categoria sub 20 i Castell-la Manxa i novament Aragó

en sub 17, feia molt complicat pensar més enllà d'una Fase Prèvia que ha exigit el millor

dels conjunts dirigits per Jordi Gay (sub 20) i per Jordi Barrero (sub 17). Tot i la



complexitat de l'escomesa, les dues seleccions catalanes han treballat de valent per

aconseguir tota una fita com és la classificació per la Fase Final, un esdeveniment

únic que es disputarà entre el 9 i el 10 de febrer a Las Rozas (Madrid).

Selecció Catalana sub 20 femenina

Les jugadores de Jordi Gay han aconseguit el passaport per la Fase Final de Madrid

després de vèncer Canàries per 2 gols a 1 i Aragó per un ajustat 1 a 0. Amb aquestes

dues victòries, les catalanes han acabat invictes i primeres de grup amb 6 punts, 3

gols a favor i només 1 en contra, uns resultats que els han assegurat un plaça per les

semifinals del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques. Per la seva

banda, Aragó ha culminat la Fase Prèvia en segona posició, amb 3 punts, 2 gols a

favor i 2 en contra, mentre que Canàries, tercera, no ha pogut sumar cap victòria, ha

marcat 2 dianes i n'ha encaixat 4. 



Selecció Catalana sub 17 femenina

El combinat sub 17 dirigit per Jordi Barrero ha aconseguit la classificació gràcies a les

dues victòries davant de Castella-la Manxa i d'Aragó. Les catalanes van debutar

divendres amb un 13 a 1 contra les castellanes i dissabte van segellar el passi per

Madrid amb un triomf contra les aragoneses per 8 gols a 0. Amb aquests registres

sensacionals, Catalunya sub 17 s'ha acomiadat de la Fase Prèvia com a primera de

grup amb 6 punts, 21 gols a favor i 1 en contra, mentre que Aragó ho ha fet com a

segona amb 3 punts, 3 gols a favor i 10 en contra, i Castella-la Manxa com a tercera

amb dues derrotes, 3 gols a favor i 16 en contra. 



Les dues Seleccions Catalanes ja coneixen el seu rival a les semifinals de la Fase Final.

Catalunya s'enfrontarà a la Regió de Múrcia en les dues categories. Les altres dues

semifinals estaran configurades per les seleccions d'Andalusia i de Galícia (sub 20) i

per les d'Andalusia i de la Comunitat de Madrid (sub 17). 

Per tal de poder recuperar tant els resultats dels partits, com les notícies relacionades

amb aquesta Fase Prèvia, així com les galeries d’imatges de tots els enfrontaments,

estarà disponible un apartat específic que es pot accedir a través del bàner situat a la

portada del web federatiu, o bé, fent clic aquí.

 

http://fcf.cat/campionat-sabadell

