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Els col·legiats Brian Torquemada i Iván López seran els encarregats de representar el

CTAFS a la Fase Final del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques sub 20 i

sub 17 femení que arrenca avui a Las Rozas (Madrid).

Preparats per xiular. Els àrbitres catalans,  Brian Torquemada  i Iván López, seran els

representants aquest cap de setmana del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala

de la Federació Catalana de Futbol a la Fase Final del Campionat d'Espanya de

Seleccions Autonòmiques sub 20 i sub 17 femení, una cita marcada en vermell en

tots els calendaris dels amants del futbol sala que donarà el tret de sortida aquest matí

a Las Rozas (Madrid) amb la primera semifinal entre Andalusia i Madrid sub 17 a les

10.30 hores.



Els dos col·legiats, membres del CTAFS i xiulant actualment a 2a Divisió B Nacional,

conformen el cartell de luxe d'àrbitres provinents del Comitè català en aquest

Campionat, una Fase Final que comptarà amb dos representats arbitrals de cada

Federació Autonòmica participant. 

La parella catalana encetarà al Campionat d'Espanya a les 10.30 hores amb el primer

partit entre Andalusia i Comunitat de Madrid sub 17 femení, una semifinal que

donarà a conèixer el primer combinat que guanyi una plaça per la gran final del

diumenge. Els sis enfrontaments d'aquesta Fase Final es disputaran al Pabellón

Ciudad del Fútbol de Las Rozas i es podran seguir per streaming a través

del lloc web de la Real Federación Española de Fútbol. Per la seva banda, el portal de

la Federació Catalana de Futbol oferirà, també per streaming, tots els partits amb

participació catalana, a més de dur a terme un seguiment de l'activitat de tota

l'expedició a través de les xarxes socials federatives. 



La Selecció Catalana sub 17 femenina de Futbol Sala arrencarà la seva participació

a les 12.30 hores. Ho farà davant de Regió de Múrcia, a Las Rozas, en una segona

semifinal molt exigent on s'acabarà d'adjudicar el segon passaport de cara a la final del

diumenge. Pel que fa al combinat català sub 20, les jugadores de Jordi Gay també

entraran en joc avui en un enfrontament contra la mateixa Regió de Múrcia (18.30

hores) que tancarà la jornada del dissabte i que definirà la final en aquesta categoria. 

 


