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Les Seleccions sub 17 femenines del País Basc i la Regió de Múrcia s’han enfrontat

durant la segona jornada del Campionat d’Espanya en un duel completament controlat

per les basques (1-3).



REGIÓ DE MÚRCIA

PAÍS BASC

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 100 persones, aproximadament.

REGIÓ DE MÚRCIA 1 - 3 PAÍS BASC

Lucia Martínez, Desiree Santiago (Elena Ballester, 70’), Saray Fernández, Claudia Tripiana, Alba

Gil, Clara López, Sheila Garrido, Ángela Navarro (Lidya Madrid, 46’), Isabel Tenza, Laila Palafox,

Teresa Javaloy.

Adriana Nanclares, Laida Balerdi, Leire Eguia, Marta López de Guereñu (Ane Etxebeste, 78’),

Myriam Sánchez (Miren Duque, 59’), Emma Martín, Ane Elexpuru, Izarne Sarasola, Alba Vea,

Claudia Fernández, Maitane Vilariño (Mirari Uria, 66’).

Alba Gil (1-3, 51’).
Claudia Fernández (0-1, 2’); Emma Martín

(0-2, 33’); Leire Eguia (0-3, 49’).

Marta Galego Salguero (àrbitra principal), Paula Regola Macias i Marta Perpiña de la Vega

(àrbitres assistents), Alba Ives Jove Sanz (4a àrbitra).





El País Basc va deixar molt bones sensacions durant la primera jornada de la segona

fase del Campionat d’Espanya davant la Selecció Catalana sub 17 femenina, posant

molt cara la victòria de Catalunya d’ahir divendres, la qual va acabar marcar l’1-2 en

l’últim minut del duel. La mateixa bona sintonia s’ha vist en la segona jornada,

disputada a Sant Boi de Llobregat, davant la Regió de Múrcia, que ha vist com en el

minut 2 ja anava per darrere del marcador. Les basques han sortit amb la idea clara de

dominar l’enfrontament i endur-se tres punts que ahir se’ls hi van escapar en el darrer

sospir. En una acció d’estratègia en un servei de córner, Claudia Fernández ha rematat

de cap al segon pal per posar les bases de la victòria. Múrcia s’ha vist superada en línia

defensiva en moltes ocasions i no ha pogut combinar amb el mig del camp per

connectar amb les davanteres.



Amb el control de la pilota, el País Basc ha desplegat un joc associatiu que li ha permès

portar molt perill per les bandes, amb una Ane Elexpuru molt activa en atac i un malson

per la seva defensora. En una jugada a tres quarts de camp que, a priori, no tenia perill,

Emma Martín ha marcat un golàs per l’escaire per fer el 0-2. Tot i que el País Basc ha

seguit gaudint d’ocasions clares, com el gran xut de Maitane Vilariño, molt semblant al

de Martín, que la portera murciana Lucia Martínez ha tocat amb els dits per enviar-la al

travesser, les basques no han tornat a moure el marcador fins a la segona part.



Múrcia ha donat un cop sobre la taula en l’inici del segon temps quan en un contraatac

Alba Gil ha trobat el forat per fer l’1-3. Dos minuts abans, però, Leire Eguia ha marcat

en el tercer de les verdes en una nova acció d’estratègia en un servei de cantonada. En

aquests cas, Eguia ha sorprès amb un cop de cap al primer pal. A partir d’aquí, les

murcianes pràcticament no han trepitjat el camp rival i les basques han seguit insistint

per ampliar la diferència. Tanmateix, l’1-3 ja no s’ha modificat i el País Basc finalitza la

seva participació a la competició amb set punts. Per la seva banda, la Regió de Múrcia

s’enfrontarà demà diumenge, 10 de febrer, a Catalunya en la tercera i última jornada

d’aquesta segona fase del Campionat d’Espanya que s’està jugant al Municipal de Joan

Baptista Milà.



Al partit ha estat present el directiu i delegat de l’FCF al Vallès Occidental-Terrassa i

responsable del futbol femení, Albert Montull; el subdelegat del Bages-Berguedà-

Cerdanya, Arcadi Prat; el director de l’Àrea Esportiva, Emili Gil; el director del CTE de

l’FCF, Fèlix Gimeno; i el responsable de l’arbitratge femení a la Federació Catalana de

Futbol, Julio Sierra.  Per part de la Federació Basca de Futbol, ha assistit el seu

Secretari General, Kepa Allica. I de la RFEF han estat presents la directora de

se u , Beatriz Rosety; i els membres del cos tècnic de les Seleccions Espanyoles

femenines, Montse Tomé i Javier López Vallejo.
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