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Les Seleccions Catalanes sub 19 i sub 16 de futbol sala han arribat aquest migdia a

Cuenca per a disputar les fases prèvies dels Campionats d’Espanya de Seleccions

Autonòmiques, que es podran veure en directe a través de la Federació Catalana de

Futbol.

Tot a punt per a competir. Les Seleccions Catalanes sub 19 i sub 16 de futbol sala

han arribat aquest migdia a Cuenca per a disputar les fases prèvies dels

Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, en el qual Catalunya sub 19

debutarà demà dimecres a partir de les 19.00 hores contra l’Aragó, mentre que

Catalunya sub 16 debutarà el dijous a partir de les 12.30 hores davant Castella – La

Manxa. Els dos combinats buscaran un bitllet per a la fase final dels Campionats

d’Espanya que es disputaran a Las Rozas (Madrid) del 14 al 16 de febrer de 2020.  



L’expedició de Catalunya ha iniciat el seu viatge a les 7.00 hores del matí des de

Cornellà, direcció a l’Hotel Torremangana de Cuenca , seu central dels quadribarrats

durant aquest campionat, que jugaran els partits al Pavelló Municipal El Sergal de

Cuenca.

L’expedició catalana ha arribat a Cuenca a l’hora de dinar on la delegació

quadribarrada ha pogut menjar i descansar per a recuperar forces per a la tarda.



Posteriorment, Catalunya sub 19 de futbol sala s’ha desplaçat fins al Pavelló per

a realitzar una sessió preparatòria amb l’objectiu d’acabar de polir els últims detalls

abans de la posada de llarg de demà. Els jugadors de Jorge Vargas han signat el seu

entrenament a les 19.00 hores, mentre que Catalunya sub 16 de futbol sala ha sortit a

passejar, ja que debuten el dijous i entrenaran demà al matí.



Després de la sessió d’entrenament, les 5 Seleccions Autonòmiques participants en

aquestes fases prèvies dels Campionats d’Espanya sub 19 i sub 16 de futbol sala

(Catalunya, Aragó, Astúries, Castella – La Manxa i la Comunitat Valenciana) s’han

reunit a l’Hotel Torremanga per acabar de perfilar els darrers detalls del torneig amb

una reunió tècnica que ha començat a les 20.00 hores i que ha servit per iniciar

oficialment el torneig.

La Federació Catalana de Futbol oferirà tots els partits de Catalunya, sub 19 i

sub 16, de les fases prèvies dels Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques

per streaming a través del portal web federatiu o fent clic aquí. A més, les xarxes

socials federatives també faran cobertura de tota l’activitat de les Seleccions

Catalanes durant el transcurs del Campionat.  

Tota la informació relacionada amb les Seleccions Catalanes de Futbol Sala està

disponible a l’apartat específic del web federatiu, o bé, fent clic aquí.

http://fcf.cat/noticia/tots-els-partits-de-la-fase-previa-del-campionat-d-espanya-sub-16-i-sub-19-de-futbol-sala-en-directe/14/01/2020
http://fcf.cat/seleccio-futbol-sala
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https://www.youtube.com/watch?v=IrECk29mg5o

