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La Selecció Catalana sub 12 masculina s’acomiada del Campionat d’Espanya després

de perdre per 0 a 5 contra un combinat andalús molt físic.



CATALUNYA

ANDALUSIA

GOLS

CATALUNYA 0 - 5 ANDALUSIA

Max Bonfill, Sergi Sánchez, Landry Chépas Farré, David Rondón, Àlex Bomardó, Lamine Yamal

Nasraoui, Marc Bernal i David Escoda. També han jugat: Jordi Saucedo, Àlex Famada, Kaua

García, Àlex González i Adrià Rubira.

Diego Domínguez, Andrés Cuenca, Juan José Flores, Rubén Olea, Manuel Maza, Alberto Ferrer,

Pablo Reyes i Samuel Rodríguez. També han jugat: José Manuel Calero, Ibrahima Sow, Alberto

José de Haro, José Fernández, Ignacio Gascón i Fabio Omar Abarkane.

Ibrahima Sow (0-1, 3’); Manuel Maza (0-2,

8’); Omar Abarkane (0-3, 13’); Pablo

Reyes (0-4, 18’; 0-5, 31’).

 



La Selecció Catalana sub 12 masculina ha dit adéu al Campionat d’Espanya que s’ha

celebrat a Mislata, València, després de perdre per 0 a 5 contra Andalusia en

semifinals. Els de Jaume-Joan Rius no han trobat la manera de fer mal a un rocós

adversari amb les idees clares. Tot i que la Catalana s’ha aproximat amb perill a l’àrea

visitant durant els primers minuts, ha estat Andalusia qui ha inaugurat el marcador

amb una diana d’Ibrahima Sow, que ha enviat al fons de la xarxa una bona passada de

José Fernández. Pocs minuts després, Manuel Maza, amb un remat acrobàtic ajustat

al pal, ha ampliat diferències. Andalusia no ha afluixat el ritme i Omar Abarkane, de

volea, ha anotat el 0 a 3. Quan quedaven dos minuts per al final del primer temps,

Pablo Reyes ha batut Max Bonfill amb un poderós tir finalitzant un vertiginós

contraatac que deixava el partit molt complicat per als interessos catalans.



Malgrat el marcador, la Selecció no s’ha posat nerviosa i ha intentat imposar el seu estil

de joc associatiu a la segona meitat davant d’una Andalusia física ben posicionada al

terreny de joc. D’aquesta manera, Landry Chépas Farré ha fregat el gol amb una

rematada de cap que s’ha perdut per sobre el travesser. També ho ha intentat sense

èxit David Escoda amb un poderós tir que ha sortit lleugerament desviat. Quan millor

estava jugant Catalunya i semblava més a prop del gol, Andalusia ha anotat el cinquè,

obra de Diego Reyes, autor d’un doblet, gràcies a un potent i col·locat tir, lluny de l’abast

del porter català. Tot i intentar-ho fins al final, la Selecció Catalana sub 12 masculina ha

perdut per 0 a 5 contra Andalusia en semifinals i cau eliminada del Campionat

d’Espanya.



Al duel han estat presents els vicepresidents de l’FCF Josep Llaó i Jordi Bonet; el

directiu i delegat de l’FCF al Vallès Occidental-Sabadell i responsable del futbol

femení, Albert Montull; el director de l’Àrea Esportiva, Emili Gil, i el director del CTE,

Fèlix Gimeno.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/catalunya-andalusia-semifinal-de-la-fase-unica-del-campionat-d-espanya-sub-12-masculi/1
https://www.youtube.com/watch?v=q-roWozfHMM

