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El Comitè Tècnic d'Entrenadors de Futbol Sala ha organitzat aquest divendres el quart

Desafiament de Porters de la temporada 2018-2019 amb una jornada trepidant que

ha inaugurat els actes del segon cap de setmana de la 10a Festa del Futbol Català.

Martorell corona els porters de futbol sala de Catalunya. La 8a edició del

Desafiament de Porters de Barcelona ha donat avui el tret de sortida als actes de la

Lliga Catalana de Futbol Sala emmarcats en la 10a del Futbol Català de la

Federació Catalana de Futbol. Més d'una cinquantena de porters i porteres d'arreu

de Catalunya s'han reunit aquesta tarda al Pavelló d'Esports Can Cases de

Martorell per participar en el quart Desafiament de la temporada 2018-2019 en les

c a t e g o r i e s Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, després que el

Vendrell (Tarragona), Malgrat de Mar (Girona) i Balaguer (Lleida) hagin acollit les



seves respectives entregues durant el transcurs d'aquest tram final de temporada. 

Amb la d'avui, una cita ineludible que ha aixecat el teló a les 17.30 hores i que ha posat

el seu colofó gairebé quatre hores més tard, el CTEFS culmina la temporada de

Desafiaments amb el seu vuitè capítol a la delegació de Barcelona, una diada que ha

transcorregut en un Can Cases que ha presentat una gran imatge i que ha pogut

gaudir de les habilitats i de les qualitats dels millors porters i porteres de futbol sala de

Catalunya. Un total de 57 participants han pres part en aquesta primera presa de

contacte de la Festa del Futbol Català repartits en quatre categories que han

presentat unes grans xifres d'assistents. 11 porters han participat en categoria

Benjamí, 11 en Aleví, 22 en Infantil i 13 en Cadet.  



Després de més de tres hores de Desafiament de Porters, els podis s'han anat

configurant fins arribar a tenir tots els seus calaixos ocupats. Aquests són els primers

classificats del Desafiament de Porters de Barcelona 2019:

CATEGORIA BENJAMÍ

1r classificat Salvador Pujol

2n classificat Pol Fernández

3r classificat Luca Pascual 

CATEGORIA ALEVÍ

1r classificat Gerard Rase

2a classificat Pol Rodríguez

3r classificat Marc Díaz



CATEGORIA INFANTIL

1r classificat Marcel Berlanga

2n classificat Iker Rodilla

3r classificat Iker Abad

CATEGORIA CADET

1r classificat Iker Luna

2n classificat Joan Moreno

3r classificat Rubén Gallego

El CTEFS ha obert amb el seu quart Desafiament de Porters de la temporada les

activitats de futbol sala de la 10a Festa del Futbol Català, una gran celebració de final



de temporada que s'allargarà fins al pròxim diumenge i en la qual se celebraran una

gran varietat d'actes, com ara totes les finals de la Copa Catalunya o els Clínics

d'Entrenadors i d'Àrbitres de futbol sala, entre molts altres esdeveniments que

acabaran de rubricar un dels millors caps de setmana de la temporada.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/desafiament-de-porters-de-futbol-sala-2018-2019-barcelona/1
https://www.youtube.com/watch?v=M6SRia6FH-M

