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La Selecció Catalana sub 17 femenina es classifica per a la semifinal del Campionat

d’Espanya després de superar la Regió de Múrcia per 9-0 en la darrera jornada de la

segona fase de la competició.

 

CATALUNYA 9 - 0 REGIÓ DE MÚRCIA



CATALUNYA

REGIÓ DE MÚRCIA

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Laura Coronado, Emma Ramírez, Alba Fernández (Júlia Guerra, 46’), Jana Fernández, Ariadna

Mingueza, Viktoria Adrianova, Natàlia Muñoz, Clàudia Riumalló (Josepha Vercammen, 58’), Clara

Carmona (Coral Martínez, 58’), Ariadna Márquez (Alba Caño, 46’), Ainhoa Olivera.

Estela Moreno, Desiree Santiago (Elena Ballester, 46’), Saray Fernández, Claudia Tripiana,

Andrea Martínez (Itziar Álvarez, 25’), Alba Gil, Clara López (Maria Dolores García, 80’), Sheila

Garrido, Teresa Javaloy, Lidya Madrid, Maria Boluda.

Viktoria Adrianova (1-0, 4’); Clàudia

Riumalló (2-0, 8’; 3-0, 22’); Viktoria

Adrianova (4-0, 30’); Clara Carmona (5-0,

35’); Clàudia Riumalló (6-0, 37’); Júlia

Guerra (7-0, 49’); Ainhoa Olivera (8-0,

61’); Natàlia Muñoz (9-0, 61’).

 

Cecilia Muñoz di Giovambattista (àrbitra principal), Sandra Márquez Redondo i Ainoa Casado

Buendia (àrbitres assistents), Coral Couso Cuadrado (4a àrbitra).



Espectadors: 350 persones, aproximadament.



En joc: la classificació a la semifinal del Campionat d’Espanya. Un objectiu: la porteria a

zero. Amb aquestes dues premisses ha saltat al camp Municipal de Joan Baptista Milà,

a Sant Boi de Llobregat, la Selecció Catalana sub 17 femenina davant la Regió de

Múrcia. Tan mentalitzades estaven les jugadores dirigides per Natàlia Arroyo que al

minut tres Viktoria Adrianova ja ha fet el primer en agafar el mal refús de la portera

murciana en un xut provocat per ella mateixa. En la tercera i última jornada de la

segona fase del Campionat d’Espanya, Catalunya s’ha trobat amb un partit que ha

estat una bassa d’oli, en el qual Múrcia no ha posat oposició alguna. Les murcianes

arribaven a aquesta segona fase amb zero punts i s’han vist superades en tots els

aspectes del joc. De fet, no han passat de mig camp en cap moment del duel. Clàudia

Riumalló ha rematat al segon pal de manera excel·lent amb l’exterior del peu una

centrada des de la banda per fer el 2-0. I ella també ha estat l’autora del tercer en un

servei de córner. En només tres tocs, la sub 17 ha creat una magistral jugada, amb una

espectacular assistència d’Ariadna Márquez d’esquenes a la porteria, que ha culminat

Riumalló.



Adrianova ha marcat el segon gol del seu compte particular en avançar-se a la portera

per rematar una falta propera al córner. A falta de deu minuts per arribar al descans,

un xut des de la frontal de l’àrea de Clara Carmona ha acabat al fons de la xarxa

després de tocar a una defensora. Al minut 38, Riumalló ha fet un hat-trick en

aprofitar una pilota morta que ha deixat el xut d’Ainhoa Olivera al segon pal. La tònica

de control i domini absolut de Catalunya s’ha traslladat a la segona part, amb el mateix

guió de pressió alta i recuperació ràpida de la sub 17. Així, només iniciar-se el segon

temps, Olivera  ha servit un córner que ha rematat amb un toc subtil Júlia Guerra,

creuant molt bé el xut per fer el 7-0. La insistència i perseverança d’Ainhoa Olivera ha

tingut premi en estar molt atenta per recollir el xut d’Emma Ramírez que s’ha

estavellat al travesser.



La Regió de Múrcia, que ja ha sortit tocada anímicament a la mitja part, no ha pogut fer

res per aturar el vendaval de les catalanes. L’entrega i la passió que ha posat la sub 17

en cada acció han estat més que suficients per golejar en un duel molt plàcid. El golàs

de la jornada l’ha fet Natàlia Muñoz amb un xut des de tres quarts de camp que s’ha

colat per l’escaire. Amb aquesta clara victòria, la Selecció Catalana sub 17 femenina

obté el passi per a la semifinal del Campionat d’Espanya. Catalunya ha conclòs la

segona fase amb els dotze punts possibles, 17 gols a favor i 4 en contra.



Al partit hi ha assistit el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan

Soteras; acompanyat pel vicepresident primer, Josep Llaó; i el vicepresident i delegat

a Girona, Jordi Bonet. A més, també hi han estat presents la regidora d’esports, Maria

Antonia Barragan; la directiva i delegada al Baix Llobregat, Paquita Linares; el

directiu responsable del futbol femení i delegat al Vallès Occidental-Sabadell, Albert

Montull; el directiu i subdelegat a Tarragona, Rafa Pinedo; el directiu Rossend

Abella; la subdelegada al Barcelonès Maria Jesús Mateo; el subdelegat al Bages-

Berguedà-Cerdanya Arcadi Prat; el director de l’Àrea Esportiva de l’FCF, Emili Gil; el

director del CTE de l’FCF, Fèlix Gimeno; i la directora tècnica de l’arbitratge femení del

CTA de l’FCF, Anna Zardaín. Per part de la Federació de Futbol de la Regió de Múrcia,

la presidenta de la Comissió de futbol femení, Mayte Martínez; i el director

esportiu, Jesús Rosagro. Així mateix, també hi ha assistit en representació 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.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/catalunya-regio-de-murcia-sub-17-femeni-segona-fase-campionat-d-espanya/1
https://www.youtube.com/watch?v=tV79VF9daaQ

