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La Televisió de l'FCF ha protagonitzat aquest dissabte el seu dissetè capítol de la

temporada amb un duel vibrant de Divisió d'Honor Juvenil Nacional que ha acabat amb

un empat a 1 entre els Juvenils del FS Ripollet i del Club Sala 5 Martorell.

Retorn trepidant al Joan Creus. La Lliga Catalana de Futbol Sala en directe ha

signat aquesta tarda el seu retorn al Pavelló d'Esports Joan Creus de Ripollet per

signar la seva dissetena entrega de la temporada, la segona al municipi del Vallès

Occidental. La nova plataforma d'streaming de l'LCFS s'ha convertit novament en la

casa del futbol sala dels dissabtes a les 16.00 hores amb un duel vibrant de la part baixa

de la classificació de Divisió d'Honor Nacional Juvenil, un cara o creu entre els

Juvenils del FS Ripollet i del Club Sala 5 Martorell que ha acabat amb empat

salomònic (1-1) i que ha servit per mantenir les distàncies a la classificació entre dos

conjunts que continuaran, una setmana més, somiant amb la salvació.



En aquesta nova edició de l'LCFS en directe, el seleccionador català sub 19 de futbol

sala i nou vegades campió d'Espanya, Jorge Vargas, ha estat l'encarregat de posar

veu a una anàlisi de luxe que ha acompanyat aquesta nova edició de

la flamant plataforma d'streaming de l'LCFS.

FS Ripollet - Club Sala 5 Martorell | Divisió d'Honor Juvenil Nacional - Jornada

28 (Grup 5)

Espectacle digne de gran final. El FS Ripollet i el Club Sala 5 Martorell han empatat

a 1 en una de les darreres bales dels dos conjunts per aspirar a la salvació de Divisió

d'Honor Juvenil Nacional de futbol sala. Els dos conjunts han signat una posada en

escena valenta però a la vegada conservadora, reduint molt bé la producció d'errors no

forçats i freqüentant l'àrea rival amb diverses aproximacions de perill. En un escenari

d'anada i tornada espectacular entre els dos aspirants a la permanència, el FS Ripollet

ha aconseguit marxar al descans amb la victòria momentània sota el braç. Ho ha fet

amb un gol al minut 13, gentilesa d'Àlex Camacho, que ha perforat la xarxa



martorellenca, enviant, d'aquesta manera, el duel al descans amb un triomf local (1-0).  

A la represa, les ocasions i l'espectacle per part dels dos equips ha seguit configurant la

dinàmica d'un partit sensacional. Els locals han tingut opcions per eixamplar

diferències i aconseguir 3 punts que haurien estat transcendentals pels jugadors de

Pedro García, però el Sala 5 ha jugat molt bé les seves cartes i ha pogut marcar l'1 a 1

definitiu (minut 32) amb una diana vital del capità, Anoar Akhomach, després d'una

assistència magistral de Víctor Cecilia. Amb aquest resultat salomònic, els dos equips

hauran de seguir esprement les seves últimes opcions per aconseguir la salvació a

Divisió d'Honor Juvenil Nacional.



L'LCFS en directe tornarà el pròxim dissabte 18 i diumenge 19 de maig amb un

altre plat fort: la final a quatre del Campionat de Catalunya Benjamí, una fase final en

què els quatre finalistes buscaran un bitllet pel Campionat d'Espanya.
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https://www.youtube.com/watch?v=WbwEVWnAIfI

