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La Selecció Catalana sub 14 masculina s’estrena amb una treballada victòria per 3 a 0

en un partit que ha dominat de principi a fi.

CATALUNYA

CATALUNYA 3 - 0 DAMM, C.F.

Erik Cava, Joel Gasco, Rachid Saiah, Marc Aznar, Mateo Sciancalepore, Pau Font, Abdoulie

Jawo, Aaron Velilles, Marc Guiu, Lamine Yamal i Manuel Vila. També han jugat: Víctor Pitarque,

Aron Yaakobishvili, Gerard Soler, Oriol Marty, Wesley Dual, Alex Partera, Adrià Muñoz, Salim

Dansokho, Ousmane Doumbia i Adrià Simón.



 

DAMM, C.F.

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Joan, Marry, Pastor, Trigueros, Badia, Cesc, Sasha, Hèctor, Marmol, Mario i Dereck. També han

jugat: Eishen, Rodrigo, Cabello, Ricky, Manu i Idrissa.

Lamine Yamal (1-0, 12’); Ousmane

Doumbia (2-0, 38’); Salim Dansokho (3-0,

42’).

 

Lamine Yamal (65’).   Héctor Garrido (27’).

Adrià Vicente Delmar (àrbitre principal); Ivet García Contreras i Naiara Vílchez Valverde

(àrbitres assistents).



 



La Selecció Catalana sub 14 masculina ha debutat amb una victòria per 3 a 0 contra el

CF Damm en el primer partit amistós de la temporada, celebrat al Complex Esportiu

Olímpia de Sabadell. El combinat dirigit per Alexis Pintó s’ha mostrat molt segur amb la

pilota als peus i ha generat perill aprofitant la verticalitat dels seus atacants. Per la

seva banda, la Damm s’ha defensat amb molts jugadors i ha esperat la seva

oportunitat a la contra.



Després de diverses arribades perilloses, la Catalana s’ha avançat en el marcador al

minut 12 gràcies a una excel·lent jugada individual de Lamine Yamal que ha culminat

amb un sensacional xut per l’escaire. A partir d’aquest moment, Catalunya encara s’ha

trobat més còmode al terreny de joc, fent circular la pilota amb precisió i rapidesa amb

l’objectiu de desgastar físicament l’oponent.

A la represa, la Damm ha fet un pas endavant per intentar empatar el duel com més

aviat millor. D’aquesta manera, el bloc barceloní ha disposat d’una triple ocasió de gol

que Aron Yaakobishvili i els defensors catalans han aconseguit desbaratar. Aquest

ensurt ha fet reaccionar la Selecció, que s’ha tornat a apoderar de la pilota, combinat

amb fluïdesa i buscant esquerdes entre la poblada defensa rival.



Poc després, Ousmane Doumbia, molt murri, s’ha vist beneficiat d’un refús defectuós

del porter rival i ha ampliat diferències. Lluny de relaxar-se, una ambiciosa Catalana ha

continuat pressionant molt amunt per intentar recuperar la pilota prop de l’àrea rival,

mentre que la Damm també ha assumit riscos per intentar anotar ràpidament una

diana. Al minut 53, la Selecció ha sentenciat l’encontre gràcies a una diana de Salim

Dansokho aprofitant una magnífica assistència d’Alex Partera. Així doncs, estrena

immillorable de Catalunya davant d’un rival que no s’ha donat mai per vençut.
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