
Comiat als penals de la Selecció Sènior enfront una
batalladora Illes Balears
F. PLATJA | 27/07/2019

La Selecció Catalana Sènior masculina de futbol platja tanca tel Campionat d’Espanya

en sisena posició després de caure a la tanda de penals davant les Illes Balears (3-3, 2-

1).
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Vicente Sabater, Julio Peralta, Xavier Oriola, Iván Moya, Rubén Rueda, Francisco Julián

Gutiérrez, Jaume Faba, Miguel Ángel Álvarez, Guillermo García, Miguel Ángel Bennassar,

Cristian Rendon, Sergio Sanx.

Jordi Fernández, Fernando Nicolás Díaz, Samuel García, David Blasco, Gabriel Molina, Víctor

Morillas, Raúl Blanco, Carlos Millán, Dani Haro, Tomás Anguita, Isaac Felius.

Miguel Ángel Álvarez (1-0, 5’); Iván Moya

(2-2, 24’); Iván Moya (3-3, 32’). Penals:

Iván Moya (1-0); Miguel Ángel Álvarez (1-

1); Rubén Rueda (2-1).

Víctor Morillas (1-1, 18’); Fernando

Nicolás Díaz (1-2, 20’); Víctor Morillas

(2-3, 25’). Penals: Fernando Nicolás Díaz

(1-0); Víctor Morillas (1-0); Dani Haro (1-

1).

  Gabriel Molina (20’); Dani Haro (22’).



Catalunya ha disputat l’últim partit del Campionat d’Espanya Sènior masculí que s’està

jugant a la Playa de la Victoria de Cadis davant unes Illes Balears que s’ha mostrat molt

lluitadora des del minut 1. El partit era per determinar qui es classificava en cinquè i en

sisè lloc i la Selecció Catalana ha acabat ocupant la sisena posició en perdre a la tanda

de penals. Miguel Ángel Álvarez ha avançat els balears amb un gol de falta, mentre que

Dani Haro podria haver igualat amb un penal fallat. En l’inici del segon període, Víctor

Morillas també ha disposat d’un llançament de penal, però ha tingut la mateixa fortuna

que Haro. Poc després, però, el mateix Morillas s’ha redimit i ha establert l’empat.

  



Fernando Nicolás Díaz ha iniciat la remuntada de Catalunya, però a partir d’aquí el

partit s’ha descontrolat i els nervis d’ambdós conjunts han estat a flor de pell. Les

diverses interrupcions del tram final del segon període han perjudicat a una Selecció

que s’ha descentrat el temps just per cedir el joc a Balears. Els rivals han tret profit de

la situació mitjançant Iván Moya, que ha tornat a posar les taules en el marcador. En

l’últim període, Víctor Morillas ha marcat només treure de mig camp. I quan semblava

que Catalunya es podria embutxacar la victòria, Moya de nou ha fet el definitiu 3-3.



Com que la pròrroga també s’ha tancat sense més gols, s’ha procedit a la tanda de

penals. A diferència de la Selecció Juvenil, classificada per a la final, la Sènior no ha

tingut tant encert i ha perdut el partit i la cinquena plaça. El president de la Federació

Catalana de Futbol, Joan Soteras, i el vicepresident primer, Josep Llaó, han

presenciant l’enfrontament.
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http://fcf.cat/media/album/illes-balears-catalunya-campionat-d-espanya-senior-futbol-platja/1
https://www.youtube.com/watch?v=rTSPhEJfDZc

