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Ambdós combinats han realitzat l’últim entrenament abans de disputar la Fase Única

del Campionat d’Espanya, que se celebra a Mislata, València, de l’1 al 3 de maig.

Les Seleccions Catalanes sub 12 masculina i femenina ja estan a punt per afrontar la

Fase Única del Campionat d’Espanya, que tindrà lloc al Poliesportiu Municipal ‘La

Canaleta’, a la localitat valenciana de Mislata, de l’1 al 3 de maig de 2019. Ambdós

conjunts han portat a terme aquest matí la sessió preparatòria prèvia al debut de al

Complex Esportiu Tarragona de Riudoms. Un cop finalitzat l’entrenament, l’expedició

es desplaçarà fins a Mislata per al seu allotjament i participació en la Fase Única del

Campionat d’Espanya.



Jaume Joan Rius: “Catalunya és una de les candidates a ser campiona”

El seleccionador català sub 12 masculí, Jaume Joan Rius, explica les sensacions del

grup quan falten poques hores per debutar davant Madrid. “El vestuari està il·lusionat,

motivat i amb moltes ganes de competir. Catalunya és una de les seleccions

candidates al títol i hem de demostrar-ho al terreny de joc”, apunta. Respecte a les

claus per ser campions, el tècnic lleidatà assenyala que “es tracta d’un campionat molt

curt i exigent, on els petits detalls poden resultar decisius. Hem d'intentar imposar el

nostre estil de joc de combinació i minimitzar les possibles errades”.



Eduard Castillo: “Haurem d’oferir el nostre millor nivell per poder arribar lluny”

Per la seva banda, el seleccionador català sub 12 femení, Eduard Castillo, destaca que

“l’ambient al vestuari és excel·lent, les jugadores estan molt unides i estan desitjant

que arribi dimecres per debutar”. Pel que fa a l’objectiu del grup, el tècnic d’Esplugues

de Llobregat afirma que “haurem d’estar molt concentrades des del primer moment si

volem tenir opcions d’arribar lluny. Els rivals ens exigiran la nostra millor versió”.





Un cop a València, ambdues seleccions han assistit a la recepció oficial del Campionat,

celebrada a l'Hotel Olympia d'Alboraia. El vicepresident primer de l'FCF, Josep Llaó,

ha saludat a tots els integrants de Catalunya i els ha desitjat sort per al Campionat que

arrenca demà, 1 de maig.
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http://fcf.cat/media/album/entrenaments-seleccions-sub-12-masculina-i-femenina-fase-unica/1
https://www.youtube.com/watch?v=S3SnDsXPwXY

