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La Selecció Catalana sub 16 femenina de futbol sala s'ha estrenat a les fases prèvies

amb un partit molt treballat davant Andalusia i que ha acabat amb victòria de la

catalana per 2 a 0.

CATALUNYA

CATALUNYA 2 - 0 ANDALUSIA

Julia Sanz, Paula Guix, Kristine Claire, Emma Cardona, Sandra García, Coral Amate, Helena

Rodríguez, Laia Rojo, Marina Ruiz, Daniela Salvat, Aina Torrents i Clàudia Hernández.



ANDALUSIA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 480 persones

Beatriz de la Plaza, Raquel Barea, Paula Sanz, Lucía Domínguez, Esperanza Velasco, Teresa

Velasco, Rocío Molina, Lucía García, Nerea Martínez, Helena Romero, Davinia Riestra i Tamara

Estevez.

1-0 Kristine Claire (11'); 2-0 Coral Amate

(25').
 

Laia Rojo (25')   Rocío Molina (33')

Enrique Blázquez i Javier Cano (àrbitres principals) i Dolors Reyes (jutge de taula).



Catalunya suma els 3 punts en el seu debut a les fases prèvies dels Campionats

d’Espanya. La Selecció Catalana sub 16 femenina de futbol sala ha signat un gran

debut al Campionat d’Espanya, superant per 2 a 0 a la Selecció d’Andalusia . Un

partit dominat per a les catalanes, amb serietat defensiva i amb les idees molt

clares en atac, que les ha conduït a sumar els primers punts de la competició. Amb

aquesta victòria, depenen d’elles mateixes per a passar a la fase final dels Campionats



d’Espanya. Demà, diumenge 29 de desembre de 2019, contra Navarra a partir de les

10.30 hores, i en directe a través de la Federació Catalana de Futbol, buscaran el

bitllet per Madrid.

Gran primer temps de Catalunya. Les noies de Jordi Barrero han notat la pressió del

debut durant els primers instants d’enfrontament, però amb el domini de la pilota, la

tranquil·litat i la seguretat del seu joc, les catalanes han portat el pes del partit.

Andalusia ha decidit esperar i defensar a mitja pista, i Catalunya ha intentat

buscar i foradar la teranyina andalusa. La capitana de Catalunya, Laia Rojo, ha estat la

protagonista a l’equador del primer temps. Ella ha perdonat un u contra u davant la

portera andalusa i poc després, ha assistit a Kristine Claire perquè marquès l’1 a 0.

Amb aquest resultat, el guió del partit ha estat el mateix: Andalusia defensant a mitja

pista i Catalunya dominant la pilota i tenint les ocasions més clares, com una pilota al

pal d’Emma Cardona pocs segons abans d’anar al descans, però l’1 a 0 no s’ha mogut

del marcador.



Bona defensa i efectives en atac. Catalunya s’ha mostrat molt segura durant el

segon temps, amb les idees molt clares i defensant amb una gran intensitat.

Andalusia ha decidit pujar línies de pressió a la represa, però les catalanes tenien

el pla a la ment i ha continuat creant perill amb un joc més directe. I així ha arribat el 2 a

0. Gran acció individual de Coral Amate que ha finalitzat de forma magistral per

augmentar diferències. Catalunya ha perdonat la sentència amb dues clares

ocasions de Paula Guix, i s’ha arribat al minut 35 quan Andalusia ha sortit amb

portera-jugadora. Entre la portera catalana Clàudia Hernández, i la bona defensa

catalana, les andaluses no han trobat solucions. Tot i això, i amb els dos equips amb 5

faltes, en els darrers instants les dues Seleccions han tingut un llançament de 10

metres. Primer ha estat Andalusia qui ha tingut l’oportunitat d’escurçar diferències,

però s’han topat altra vegada amb la portera catalana i ja a les acaballes, Cardona l’ha

errat per Catalunya. I d’aquesta manera, s’ha arribat al final del partit amb el definitiu

2 a 0 i els 3 primers punts del Campionat d’Espanya per Catalunya.



El partit ha comptat amb les presències del Director de la Lliga Catalana de Futbol

Sala, José Miguel Calle; l'alcalde de Malgrat de Mar, Joan Mercader; el regidor

d'esports de Malgrat de Mar, Ludwig Ivan; els directius de la Lliga Catalana de Futbol

Sala i de la Federació Catalana de Futbol, Juan Carlos Hueto, Miquel Àngel

Esquerre i Pep Graus; el directiu de la Federació Catalana de Futbol, Rosend Abella;

el secretari del Comité Nacional de Futbol Sala de la Real Federació Espanyola de

Futbol, Paco Sedano; i la seleccionadora absoluta espanyola de futbol sala, Clàudia

Pons.



Per tal de poder seguir els resultats dels partits, així com les notícies relacionades amb

aquesta fase prèvia, està disponible un apartat específic a la pàgina web de la

Federació Catalana de Futbol al qual es pot accedir a través del bàner situat a la

portada de futbol sala del portal web, o bé, fent clic aquí.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/campionat-fs-fem
http://fcf.cat/media/album/catalunya-andalusia-sub-16-femeni-fase-previa-del-campionat-d-espanya-de-futbol-sala/1
https://www.youtube.com/watch?v=4IiBeR0CJQs
https://www.youtube.com/watch?v=9ASaDcvz6Kc

