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La Selecció Catalana sub 12 femenina ha empatat a 2 en l’últim sospir enfront Galícia

en el tercer partit de la Fase Única del Campionat d’Espanya que es disputa a Mislata,

València.
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Paula Bermúdez, Elena Vázquez, Noa García, Laura Santos, Abril Pazos, Aitana Vellón, Lucía

Rivas, Nara Fernández. També han jugat: Yaiza García, Laura Ruiz, Sara Cercido, Sara Cuiñas,

Sofía Gonçalves, Minerva Riveira.

Rocío Romano, Daniela Martínez, Jana Rueda, Lorena Cubo, Martina González, Cèlia Segura, Laia

Abdon, Mar Ballesta. També han jugat: Noa Malagelada, Nona Jiménez, Nerea Carmona, Sol

Taboada, Noa Ortega.

Lucía Rivas (1-1, 10’); Abril Pazos (2-2,

39’).

Lorena Cubo (0-1, 4’); Cèlia Segura (1-2,

16’).



Catalunya ha deixat escapat tres punts molt importants en el tercer partit de la Fase

Única del Campionat d’Espanya sub 12 femení davant Galícia. I és que a falta d’un

minut per al final les gallegues han aconseguit empatar el duel i deixar un sabor

agredolç al combinat català. A falta de l’últim partit de la fase de grups que es jugarà

dijous al matí, amb la victòria, Catalunya hauria aconseguit els punts necessaris per

disputar els quarts de final. La sub 12 no s’ha sentit del tot còmode durant tot

l’enfrontament, tot i anar sempre per davant. Lorena Cubo ha obert el marcador als

quatre minuts amb un fort xut des de la frontal de l’àrea, però l’alegria ha durat poc.

Una recuperació de les gallegues al mig del camp ha estat l’inici de l’empat, finalitzat

amb un xut ras de Lucía Rivas. Poc abans d’arribar al descans, un fort xut exterior de

Daniela Martínez l’ha refusat la portera rival i Cèlia Segura, la més murri, ha agafat la

pilota per enviar-la al fons de la xarxa.



La Catalana ha dominat durant molts trams del partit, però no ha trobat espais

suficients entre la nombrosa defensa gallega per agafar més avantatge. Galícia ha

pressionat constantment les catalanes i ha estat ben posicionada per evitar les

internades de Catalunya. D’aquesta manera, han intentat aprofitar les pèrdues de les

jugadores dirigides per Eduard Castillo per apropar-se a la porteria catalana. A l’últim

minut, una nova pèrdua al mig del camp l’ha recollit Abril Pazos, qui amb un xut ras des

de fora l’àrea ha fet pujar l’empat a 2 definitiu.



La Selecció Catalana sub 12 femenina ha obtingut 5 punts en la primera jornada de la

fase de grups i demà dijous, a les 9.55 hores, jugarà l’últim partit d’aquesta fase davant

Navarra. Una victòria donaria el passi directe als quarts de final. Tots els partits es

poden seguir en directe AQUÍ. Al duel ha estat present el vicepresident primer de l’FCF

Josep Llaó i el director del CTE, Fèlix Gimeno.

http://fcf.cat/noticia/el-campionat-d-espanya-sub-12-masculi-i-femeni-en-streaming/30/04/2019


GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/galicia-catalunya-fase-unica-campionat-d-espanya-sub-12-femeni/1
https://www.youtube.com/watch?v=ka7F2toUH1k

