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Els murcians s'han adjudicat el Campionat d'Espanya després de guanyar "in

extremis" Castella-la Manxa per 5 gols a 4 en una final trepidant que s'ha decidit amb

un gol espectacular en l'últim segon de partit.

REGIÓ DE MÚRCIA

REGIÓ DE MÚRCIA 5 - 4 CASTELLA-LA MANXA

Javier Cadenas Cartas, Álvaro Guillamón Tijeras, Oscar López García, Mariano Salinas Peñalver,

David Martínez Segura, Daniel Martínez Ruano, José Miguel Pérez Henarejos, Pablo Salinas

Tarraga, Fernando Cobarro Soler, José Mellado Vivancos, José Javier Nicolás Lorente i Jorge

Tomas García.



CASTELLA-LA MANXA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Javier Fernández Pacheco Serrano, Miguel Cuevas Jiménez, Arturo Gómez del Campo Muñoz,

Ismael Hernández López, Marco Fernández del Valle, Óscar Silvestre González, Daniel García

Carrero, Hugo Gil Duran, Carlos Valero Colilla, David Gutiérrez García, Daniel Sánchez Díaz i

Carlos Redondo Cano.

1-0 Daniel Martínez (5'); 2-0 Fernando

Cobarro (14'); 3-1 Fernando Cobarro (27');

4-1 Daniel Martínez (28') i 5-4 Daniel

Martínez (30').

2-1 Miguel Cuevas (17'); 4-2 Marco

Fernández (28'); 4-3 Daniel Sánchez

(29') i 4-4 David Gutiérrez (30').

Fernando Cobarro (21')    

Francesc Garcia-Donas, Miguel Moreno Millan, Marcos Rueda Salcedo i Montserrat

Llamazares.





Final digne de Campionat d'Espanya. La Selecció de Regió de Múrcia de futbol sala

ha superat Castella-la Manxa per 5 gols a 4 i s'ha proclamat campiona d'Espanya

en una final no apte per a cardíacs que s'ha resolt amb un gol èpic a l'últim segon.

Manxecs i murcians ha donat el tret de sortida a un duel que ha començat amb petites

declaracions d'intencions per part dels dos candidats al títol. En un escenari matiner

d'intercanvi de cops, ha sigut la Regió de Múrcia qui ha freqüentat per primera vegada

l'àrea castellana. Tot i la prematura superioritat dels jugadors de César Ruiz, Castella-

la Manxa ha anat sentint-se més còmoda a mesura que passaven els minuts i ha pogut

gaudir de dues oportunitats molt clares, les dues gentilesa d'un David Gutiérrez

omnipresent que ha fregat el 0 a 1 amb una rematada i un cop de cap que topat amb el

pal murcià. 



En una de les internades dels de César Ruiz, Daniel Martínez ha inaugurat l'electrònic

del Municipal Germans Margall amb una mitja tisora espectacular que ha aixecat

dels seus seients a tota la parròquia murciana i que ha fet pujar l'1 a 0 al lluminós.

Esperonats per una diana transcendental que ha suposat el primer punt d'inflexió de la

final, Regió de Múrcia ha crescut exponencialment sobre la pista i ha continuat posant

en escac el dibuix tàctic d'Andreu Linares amb una ocasió rere l'altra. L'ambició

murciana per marxar al descans amb una recompensa més llaminera que l'1 a 0, ha

tingut premi en l'últim minut del primer assalt, moment en què Fernando Cobarro ha

marcat el 2 a 0 i ha enviat el duel al descans amb un avantatge de dos gols pels seus.     



Un gol de Castella-la Manxa al minut 2 de la represa, gentilesa de Miguel Cuevas (2-

1), ha donat la benvinguda a una segona meitat en què els de Linares s'han apoderat

del control de la pilota per generar oportunitats a partir d'atacs estàtics i ben trenats.

Els murcians han patit els efectes d'un 2-1 que els ha fet endarrerir fins a la seva àrea

pròpia amb l'objectiu de no arriscar en excés per evitar els mals majors d'un possible

gol que neutralitzés l'avantatge local. 



El 10 manxec, David Gutiérrez, pal de paller en els esquemes castellans, han

fet trontollar el travesser murcià amb una rematada que ha fregat el 2 a 2 a minut 22

de partit, però han estat els de César Ruiz qui han tornat a colpejar, quan pitjor ho

estaven passant, amb un gol de Fernando Cobarro al minut 27 (3-1) que ha donat aire

a Regió de Múrcia i que ha obligat als de Linares a buscar solucions. Castella-la Manxa

ha gastat les seves últimes bales i ha sortit amb porter-jugador per intentar buscar el

miracle, una aposta que, en un principi, li ha sortit creu a un conjunt manxec que ha vist

com els murcians marcaven el 4 a 1, obra de Daniel Martínez al minut 28, i

s'escapaven direcció cap al títol. 

Final boig. D'aquesta manera es podria definir uns últims dos minuts de final en els

quals s'han pogut veure fins a 4 gols que han pogut canviar el destí del Campionat en

qualsevol moment. Castella-la Manxa, amb un esperit combatiu que l'ha acompanyat

durant tot el torneig, ha remuntat el dèficit "in extremis" amb tres dianes consecutives

de Marco Fernández (4-2), de Daniel Fernández (4-3) i de David Gutiérrez (4-4),



que han orientat el matx a una més que potencial tanda de penals. Res més lluny de la

realitat. Una pilota dividida més enllà del mig del camp manxec, quan quedaven només

dos segons perquè el cronòmetre dictés sentència, ha acabat als dominis d'un Daniel

Martínez que ha connectat una rematada inapel·lable per perforar la xarxa de

Castella-la Manxa i que ha fet pujar el definitiu 5 a 4 a l'últim sospir, una diana

magistral que ha servit per tancar un excel·lent partit de futbol sala i per coronar a

Regió de Múrcia com a campiona d'Espanya.

Un cop finalitzat el partit s'ha procedit al lliurament de trofeus on han estat presents

les següents autoritats: Juan Carlos Jiménez, responsable dels Campionats

d'Espanya de Seleccions Autonòmiques; José Miguel Calle, director del Comitè

Nacional de Futbol Sala i director de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació

Catalana de Futbol; Gonzalo Azkárate de Gaztelu, vicepresident del Comitè

Nacional de Futbol Sala; Luciano Herrero, president del Comitè de Futbol Sala de la

Federació de Futbol de la Regió de Múrcia; Juan Abellán, president del Comitè de



Futbol Sala de la Federació de Futbol de Castella la Manxa i, per part de l'Ajuntament

de Malgrat de Mar, l'excel·lentíssima alcaldessa, Maria Carmen Ponsa i el regidor

d'esports, Miquel Àngel Ruiz.

La RFEF ha fet entrega d'un detall commemoratiu del Campionat a la Federació

Catalana de Futbol, com a seu organitzadora d'aquesta fase única, i a l'Ajuntament de

Malgrat de Mar, per la seva predisposició a l'hora d'organitzar aquest Campionat

d'Espanya.

A continuació, s'ha donat pas als col·legiats que han dirigit aquesta gran final, als quals

se'ls ha fet entrega d'un detall.

Llavors, ha estat el moment de donar pas a la selecció subcampiona d'Espanya Aleví de

futbol sala, Castella la Manxa, la qual ha rebut la copa de mans de l'alcaldessa de

Malgrat de Mar.



Finalment, s'ha donat a pas als integrants de la selecció autonòmica que s'ha

proclamat Campiona d'Espanya Aleví de Futbol Sala: Regió de Múrcia, que, després de

recollir les corresponents medalles, han rebut la copa que els acredita com a campions,

de mans del responsable dels Campionats d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de

futbol sala.

GALERIA D'IMATGES

 

http://fcf.cat/media/album/regio-de-murcia-castella-la-manxa-fase-unica-campionat-d-espanya-alevi-de-futbol-sala/1

