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La delegació de Girona ha signat aquest dissabte el seu primer Desafiament de Porters

al Pavelló Municipal Germans Margall de Malgrat de Mar.

Debut amb matrícula d'honor. La 1a edició del Desafiament de Porters de Futbol Sala

de Girona ha comptat durant el dia d'avui amb la participació d'un total de 43

porters provinents de la província gironina i de rodalies. Després que

les delegacions de Lleida i de Tarragona ja hagin celebrat diversos esdeveniments

d'aquesta magnitud en els darrers anys, la de Girona ha debutat aquest dissabte amb

el seu propi Desafiament de Porters, una pedra de toc que ha resultat ser tot un èxit. 



La celebració d'aquesta iniciativa recau en la importància de reivindicar la figura dels

porters mitjançant una jornada única que cada temporada té més bona acollida,

com així ho demostra el fet que Girona hagi arribat a la xifra de 43 porters en el seu

primer Desafiament. La jornada s'ha desenvolupat aquest dissabte 2 de febrer de

2019 al Pavelló Municipal Germans Margall de Malgrat de Mar, un escenari de luxe

on porters de les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet s’han enfrontat entre ells

en un sector de pista 10 metres en què cada participant ha defensat els seus tres pals

mentre intentava enviar la pilota al fons de la xarxa rival.



El Desafiament ha donat el tret de sortida a les 15.30 hores i finalitzat a les 19.00 hores

amb l’entrega de guardons als tres millors classificats per categories. L'entrega de

premis ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Malgrat de Mar, Carme Ponsa,

del regidor d’esports, Miguel Ángel Ruiz, del president de l'Inter Esportiu Malgrat

CFS, Manel Gómez, entiat que ha tingut un paper molt rellevant en l'organitzaicó de

l'esdeveniment, i dels delegats comarcals, Miguel Gonzalez, Juan Vázquez, Enrique

Garcia i Víctor Lacasta.



A continuació, es detalla la classificació final d’aquesta 1a edició del Desafiament de

Porters de Girona de Futbol Sala:

CATEGORIA BENJAMÍ

1r classificat Yago Soto Ginés

2n classificat Omar Fors Tejado

3r classificat Max Bruguera Uherek

CATEGORIA ALEVÍ

1r classificat Oriol Valls Estañol

2n classificat Raul Coronado Nicolás

3r classificat Xavier Deumal Querol



CATEGORIA INFANTIL

1r classificat Iker Rodilla Capilla

2n classificat Lucas Romero López

3r classificat Joel Calvo Duque

CATEGORIA CADET

1r classificat Manuel Martínez Zamora

2n classificat Gerard Valldosera Fullà

3r classificat Eric Rincón Señe

 


