
El joc associatiu dona la victòria a la sub 16 masculina
SELECCIÓ BASE MASCULINA | 29/01/2019

Una intensa i treballadora Catalunya guanya el Sant Andreu (2-1), en test de

preparació per a la segona fase del campionat estatal.

CATALUNYA

CATALUNYA 2 - 1 SANT ANDREU, U.E

Alejandro Ramos, Albert Grau, Arnau Martínez, David Navarro, Alejandro Balde, Hugo Garcia,

Gabriel Martínez, Valter Pereira, Leonardo Dos Reis, Daniel Cervera i Óscar Tarensi. També han

jugat Óscar Medina, Rubén Bonachera, Txús Alba, Ricard Artero, Sergi Baldrich, Daniel Garcia i

Marcos Fernández.



SANT ANDREU, U.E

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Pau, Roger, Sebi, John, Izan, Yussif, Joel, Ricard, David, Karba i Martí. També han jugat José

Antonio Reche, David Nogales, Víctor Tortajada, Pau Mata, Marcos, Jaume, Jonay i Álvaro.

Leonardo Dos Reis (1-0, 6’); Valter

Pereira (2-0, 17’).
Roger (2-1, 64').

Txús Alba (75').   Roger (66').

Àlex Salguero Delgado (àrbitre principal), Eudald Peig Mallol i Arnau Pardo Such (àrbitres

assistents).





Amb el segell propi del joc associatiu, la Selecció Catalana sub 16 masculina ha

aconseguit la victòria davant la UE Sant Andreu (2-1), en partit de preparació per a la

segona fase de l’estatal, aquest vespre al Complex Esportiu Municipal Olímpia de

Sabadell. En un amistós on ha desplegat de més a menys una destacada aposta per la

intensitat i la rapidesa en la combinació, el conjunt entrenat per Jaume Joan Rius s’ha

imposat a un rival de la Divisió d’Honor cadet, mostrant fluïdesa en l’elaboració, ritme

en la circulació, treball en la contenció i encert en atac.



Una activa Catalunya ha donat amplitud al camp des de l’arrencada, amb un treball

destacat de tot l’onze que l’ha conduït a ser incisiva per les bandes. D’aquesta manera,

els futbolistes del combinat català han trobat pel carril dret un canal per on obrir espais

i des d’on han nascut els dos primers gols, en uns quaranta minuts inicials d’alt voltatge

on han arrodonit la bona imatge amb una efectiva pressió avançada i una allau

ofensiva.

 

Així, Leonardo Dos Reis ha aprofitat una passada rasa des de la línia de fons, en una

acció trenada, per assegurar la definició amb l’interior i inaugurar el marcador, mentre

que a continuació Valter Pereira arribava a una assistència a l’espai per col·locar la

punta de la bota i anticipar-se a la sortida del porter. Per la seva banda, entre d’altres

oportunitats, Daniel Cervera ha retallat al balcó per enviar un dur cacau al travesser, i

una vaselina d’Hugo Garcia s’ha perdut alta per poc abans del descans.



En tornar dels vestidors, i amb canvis de peces en la sub 16 masculina, els andreuencs

han anat agafant protagonisme en el xoc, i han tornat a entrar de ple en l’encontre

quan, després de dos tirs de Pau Mata aturats per Óscar Medina, Roger ha escurçat

distàncies convertint amb precisió per l’escaire un servei directe de falta. Enfront un

adversari crescut que ha disposat d’altres situacions de perill a l’àrea, la Selecció s’ha

hagut d’aplicar en el replegament, el tall i les cobertures, i s’ha centrat en dotar de

calma la transició per mantenir la renda, en el primer test previ als compromisos

oficials que afrontarà davant Andalusia i Castella - la Manxa en el Campionat

d’Espanya, a finals del pròxim mes de febrer.



GALERIA D'IMATGES

 

http://fcf.cat/media/album/seleccio-catalana-sub-16-masculina-ue-sant-andreu-amistos-2018-2019/1

