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La Selecció Catalana sub 17 femenina cau derrotada per 3 a 1 davant un experimentat

rival malgrat dominar moltes fases del partit.

SEAGULL BDN, C.E.

SEAGULL BDN, C.E. 3 - 1 CATALUNYA

Laia, Alba, Gordo, Queralt, Anna Pascual, Mónica Orteu, Anna Rois, Leti, Sara Serna, Núria Llop i

Carla Morera. També han jugat: Mar, Pilar Garrote, Xènia, Núria Garrote, Irina, Aina i Brigi.



CATALUNYA

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Laura Coronado, Alba Fernández, Ariadna Márquez, Jana Fernández, Emma Ramírez, Ariadna

Mingueza, Clàudia Riumalló, Clara Carmona, Ainhoa Olivera, Alícia Infante i Mar Dueso. També

han jugat: Meritxell Muñoz, Josepha Vercammen, Júlia Guerra, Clàudia Ruiz, Clara Rodríguez i

Alba Caño.

Alba Gordo (1-1, 70’); Irina (2-1, 62’; 3-0,

70’).
Ainhoa Olivera (0-1, 13’).

Victoria Petrova Borislavova (àrbitra principal), i Andrea Salvador Sánchez i Sara Rodríguez

López (àrbitres assistents).



La Selecció Catalana sub 17 femenina ha perdut 3 a 1 davant el Seagull a l’Estadi

Municipal de Badalona en un nou partit amistós per preparar la Fase Final del

Campionat d’Espanya. Les de Natàlia Arroyo han saltat a la gespa amb les idees clares,

fent circular la pilota amb rapidesa i determinació. Per la seva part, el Seagull, que

milita al Grup 3 de la Segona Divisió Nacional Femenina, s’ha defensat amb solvència i

ha esperat la seva oportunitat al contraatac, aprofitant la verticalitat i mobilitat de les



seves atacants.

Després de diverses arribades perilloses, la Catalana ha trencat el mur defensiu

badaloní quan s’havien disputat 13 minuts. En una excel·lent jugada individual, Mar

Dueso ha superat la seva defensora amb un sensacional regat i ha assistit Ainhoa

Olivera perquè, molt murri a l’interior de l’àrea, rematés al fons de la xarxa al primer

toc la seva centrada. Lluny de relaxar-se amb el marcador a favor, la Selecció ha

continuat sent fidel al seu estil de joc, pressionant amunt i tocant amb criteri per

desgastar físicament a un rival que li ha tocat córrer força darrere de la pilota.



A la represa, el Seagull ha donat un pas endavant per intentar capgirar el marcador i al

60' Alba Gordo ha tornat a col·locar les taules transformant un penal. Amb l’1-1, el

conjunt badaloní s’ha trobat més còmode al terreny de joc i ha començat a imposar la

seva superioritat física. Només 2 minuts després de l’empat, el Seagull ha capgirat el

resultat gràcies a una diana d’Irina, que ha enviat la pilota al fons de la xarxa lliure de

marca al segon pal. I, a continuació, la mateixa Irina ha anotat el definitiu 3 a 1

finalitzant amb èxit una gran jugada col·lectiva. Malgrat la derrota, la Selecció ha ofert

un gran nivell i s’ha mostrat superior durant bona part de l’encontre a un rival poderós.
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