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La delegació de Lleida ha acollit aquest diumenge un Desafiament de Porters massiu

en què han participat 80 joves porters i porteres d'arreu de Catalunya en categories

repartides des de Benjamí fins a Cadet.

Onada de futbol sala i de diversió. El Comitè Tècnic d'Entrenadors  de la Lliga

Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol ha signat aquest cap de

setmana un nou capítol de l'exitós Desafiament de Porters a la delegació de Lleida,

una iniciativa que aquesta temporada ja havia fet parada a Malgrat de Mar (Girona).

80 joves porters i porteres de tota Catalunya, dividits en categories Benjamí, Aleví,

Infantil, Cadet i Femení base es van reunir ahir diumenge al Pavelló

Municipal Inpacsa de Balaguer per posar a prova les seves habilitats sota els pals i

per afinar la seva punteria amb la pilota als peus. Tot això amb un objectiu ben clar:



gaudir del seu esport preferit i posar de relleu la importància de la figura dels porters i

porteres en el futbol sala.

Amb la d'ahir, una jornada plena d'emocions que va donar el tret de sortida a les 9.00

hores i que fa finalitzar quan faltaven pocs minuts per arribar a les 14.00 hores, la

delegació lleidatana suma el seu segon Desafiament de Porters de la seva història. La

gran afluència de participants, 80 jugadors i jugadores d'arreu del territori repartits

en: 16 Benjamins, 18 Alevins, 18 Infantils, 13 Cadets i 15 representats en categoria

femenina, va permetre dissenyar una estructura de competició amb una fase de grups

i una fase final, un quadre que va acabar definint els guanyadors i guanyadores

d'aquest magnífic Desafiament de Porters que es va poder viure a Balaguer i que va

comptar, com és habitual, amb la col·laboració de l'associació 12+1. 



Després de tots els preliminars, les fases prèvies i les posteriors fases finals, els podis

de cada categoria es van anar configurant fins arribar a tenir tots els seus calaixos

ocupats. Aquests són els primers classificats del Desafiament de Porters de Lleida

2019:

CATEGORIA BENJAMÍ

1r classificat Odín Iglesias - Club Futbol Sala Tremp

2n classificat Roger Clua - EFS Balaguer Comptat d'Urgell

3r classificat Abraham Cabello - Futbol Sala Montbui



CATEGORIA ALEVÍ

1r classificat Joel Llobera - CFS Corbins

2n classificat Marc Díaz - Futsal Montpedrós

3r classificat Asier Matarredonda - EFS Cervera

CATEGORIA INFANTIL

1r classificat Iker Rodilla - Futsal Cornellà

2n classificat Álvaro Mas - CE Maristes Montserrat Lleida

3r classificat Albert Camarasa - Vedruna

CATEGORIA CADET

1r classificat Lluís Inglada - EFS Balaguer Comtat d'Urgell

2n classificat Adrià Lapena - Alcoletge

3r classificat Iker Capdevila - EFS Comtat d'Urgell

CATEGORIA FEMENINA

1r classificat Carmen Bello - EFS Balaguer Comtat d'Urgell

2n classificat Alba Fernández - AE Montblanc

3r classificat Ingrid Canelles - EFS Balaguer Comtat d'Urgell



El Comitè Tècnic d'Entrenadors de Futbol Sala obrirà noves inscripcions aquesta

mateixa setmana per tal que els interessats es puguin apuntar a les dues darreres seus

en què se celebraran Desafiaments de Porters aquesta temporada 2018-2019. Les

dues pròximes cites tindran com a escenaris de luxe la delegació de Tarragona i

Terres de l'Ebre i la de Barcelona).



GALERIA D'IMATGES

 

http://fcf.cat/media/album/desafiament-de-porters-de-futbol-sala-2018-2019-lleida/1

