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La Selecció Catalana sub 17 femenina aconsegueix una treballada victòria per 1 a 2

contra un defensiu rival gràcies a un doblet de Viktoria Adrianova.



PAÍS BASC

CATALUNYA

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 300 persones, aproximadament.

PAÍS BASC 1 - 2 CATALUNYA

Elene Lete, Marina Beltrán, Laida Balerdi, Leire Erguia, Adriana Alonso, Marta Márquez de

Guereñu, Myriam Sánchez (Malen Uranga, 63’), Emma Martín (Mirari Uria, 77’), Ane Elexpuru

(Claudia Fernández, 86’), Izarne Sarasola (Miren Duque, 67’) i Maitana Vilariño.

Laura Coronado, Emma Ramírez, Jana Fernández, Clara Rodríguez (Alba Fernández, 70’), Ariadna

Mingueza, Viktoria Adrianova, Clàudia Riumalló, Clara Carmona (Ainhoa Olivera, 78’), Ariadna

Márquez, Josepha Vercammen (Natàlia Muñoz, 53’) i Alícia Infante.

Izarne Sarasola (1-1, 53’); Viktoria Adrianova (0-1, 25’; 1-2, 89').

Ainara Acevedo Dudley (àrbitra principal); Ester Serra Leiva i Andrea Salvador Sánchez

(àrbitres assistents); i Iria Pujol Colell (4a àrbitra).

 





La Selecció Catalana sub 17 femenina ha debutat a la segona fase del Campionat

d’Espanya amb una soferta victòria per 1 a 2 contra el País Basc en un emocionant duel

al Joan Baptista Milà de Sant Boi de Llobregat. Els primers compassos han estat

dominats per una atrevida Catalunya que ha sortit a pressionar amunt per dificultar la

sortida de pilota de l’adversari. Quan només s’havien disputat 6 minuts, Clara

Carmona ha posat a prova els reflexos d’Elene Lete, que ha refusat el seu tir amb una

sensacional intervenció. Les de Natàlia Arroyo han gaudit de la possessió de la pilota

però han tingut problemes per generar perill davant un rocós País Basc, ben posicionat

al terreny de joc.



Amb el transcurs dels minuts, les catalanes han posat una marxa més, millorant la

velocitat i precisió de les combinacions, sobretot al mig del camp. Fruit d’una jugada

col·lectiva, Viktoria Adrianova ha guanyat l’esquena de la seva defensora i ha batut la

portera basca en el segon intent després d’aprofitar-se d’un mal refús. A partir

d’aquest moment, el País Basc ha intentat estirar-se per crear perill a la Selecció.

L’ocasió basca més clara del primer temps l’ha tingut  Myriam Sánchez que, després de

realitzar una ruleta a l’interior de l’àrea, ha xutat a les mans de la catalana Laura

Coronado, molt segura sota pals.



Només començar la segona part, el combinat basc ha anivellat el partit. Desconcert de

la defensa catalana que ha aprofita Myriam Sánchez per assistir Izarne Sarasola, que

ha superat Coronado amb un xut ajustat al pal. Malgrat el cop, la Catalana ha

reaccionat ràpidament i s’ha tornat a fer amb les regnes de l’encontre. Pocs minuts

després d’encaixar el gol, Josepha Vercammen ha tingut el segon en les seves botes,

però la portera rival ha rebutjat el seu tir amb una fantàstica aturada. Més tard, ha

estat Adrianova qui, després de veure Lete avançada, ha provat sort amb una vaselina

que ha sortit desviada.



El tram final del matx ha estat protagonitzat per una incisiva Catalunya que ha buscat

el segon amb insistència. Una de les ocasions més clares ha estat una extraordinària

jugada individual de Viktoria Adrianova que, després de superar a dues defensores per

velocitat, ha assistit Clàudia Riumalló. Tanmateix, una gran intervenció de la portera

basca ha evitat el gol enviant la pilota al pal. Quan tot semblava indiciar que el partit

finalitzaria amb empat, ha tornat a aparèixer una esplèndida Adrianova, que ha forçat

l'errada d'una defensora rival i ha posat el peu en el darrer moment per superar la

portera basca amb un suau toc. Així doncs, la Selecció ha sabut patir fins al final per

certificar una victòria molt treballada per 1 a 2 contra un combatiu rival.



Al partit hi ha assistit el vicepresident primer de l’FCF, Josep Llaó; el vicepresident i

delegat a Girona, Jordi Bonet; la directiva i delegada al Baix Llobregat, Paquita

Linares; el directiu i delegat al Vallès Oriental, Juan Núñez; els directius Pep Graus i

Rossend Abella; els subdelegats del Barcelonès Miquel Carrillo, Miquel Aspert,

Enric Uriac i Andreu Nicolás; el secretari general, Oriol Camacho; el director de l’àrea

esportiva, Emili Gil, i el director del CTE de l'FCF, Fèlix Gimeno. Per part de la

Federació Basca de Futbol, el seu secretari general, Kepa Allica. També han estat

presents per part de la RFEF la directora de seu, Beatriz Rosety, i els membres del cos

tècnic de les Seleccions Espanyoles femenines, Montse Tomé i Javier López Vallejo.



 

VÍDEO PORTADA

GALERIA D'IMATGES

http://fcf.cat/media/album/catalunya-pais-basc-sub-17-femeni-segona-fase-campionat-d-espanya/1
https://www.youtube.com/watch?v=X1hb7JsgvIA


 


