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Catalunya sub 16 femenina de futbol sala buscarà la glòria a la Fase Final del

Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques que se celebrarà a Ciudad del

Fútbol de las Rozas aquest cap de setmana, i que es podrà veure en streaming a través

de l'FCFTV.

A un pam de la glòria. La Selecció Catalana sub 16 femenina de futbol sala

disputarà aquest cap de setmana la Fase Final del Campionat d’Espanya de

Seleccions Autonòmiques a la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Les quadribarrades

buscaran treure’s l’espina de la temporada anterior i proclamar-se campiones

d’Espanya en un escenari imponent que reunirà a les quatre millors Seleccions

Autonòmiques de l’Estat: Catalunya, Aragó, Madrid i la Regió de Múrcia.



Les catalanes donaran el tret de sortida al Campionat d’Espanya contra l’Aragó a les

semifinals el dissabte 8 de febrer a partir de les 12.30 hores. Un matx que es

disputarà a Las Rozas i que definirà a la Selecció que aconseguirà el bitllet per a la gran

final del Campionat d’Espanya, que es disputarà el diumenge 9 de febrer a les 11.00

hores. A l’altra semifinal, Madrid i Regió de Múrcia lluitaran per aconseguir l'altre

bitllet per a la final. 

FASE FINAL CAMPIONATS D’ESPANYA SUB 16 FEMENINA

SEMIFINALS

DIA HORA PARTIT

Dissabte, 8 de febrer de 2020 10.30 hores Madrid - Regió de Múrcia

Dissabte, 8 de febrer de 2020 12.30 hores Catalunya - Aragó

FINAL

Diumenge, 9 de febrer de 2020 11.00 hores Semifinalista 1 - Semifinalista 2



El combinat català va aconseguir la classificació per a la Fase Final dels Campionats

d’Espanya de Seleccions Autonòmiques després de realitzar unes brillants fases

prèvies a Malgrat de Mar. Les catalanes van signar una immaculada fase prèvia al

Pavelló Germans Margall, on van guanyar a Andalusia i a Navarra, amb un global

de 9 gols a favor i només 1 en contra, que els va segellar el passi cap a les semifinals

de la competició.



La Selecció Catalana sub 16 femenina de futbol sala viatjarà a la Ciudad del Fútbol de

las Rozas amb 13 jugadores, de 10 clubs diferents, per intentar treure l’espina de la

temporada anterior, on es va aconseguir el subcampionat, i adjudicar-se un títol que no

aconsegueix des de la temporada 2011-2012.

SELECCIÓ CATALANA FEMENINA SUB 16 DE FUTBOL SALA

JUGADORA CLUB

EMMA CARDONA GÓMEZ PB MONTMELÓ

CORAL AMATE MARTÍN FS CASTELLDEFELS

JULIA SANZ SALMERON CD LA CONCÒRDIA

SANDRA GARCIA FERNÁNDEZ INTER SENTMENAT

KRISTINE CLAIRE GUMANGAN AE LES CORTS UBAE

AINA TORRENTS HERNÁNDEZ AE PENYA ESPLUGUES

DANIELA SALVAT SUAREZ AE PENYA ESPLUGUES

PAULA GUIX MONTSERRAT JESUS-MARIA CE

MARINA RUIZ MONTSERRAT FUTSALPAX TARRAGONA CE

LAIA ROJO QUEROL AE LES CORTS UBAE

CLÀUDIA HERNANDEZ RODRIGUEZ CN CALDES FS

HELENA RODRÍGUEZ SOLER AE LES CORTS UBAE

CARMEN BELLO AGUILÓ EFS BALAGUER COMTAT D'URGELL



La Lliga Catalana de Futbol Sala, a través de la Televisió de la Federació Catalana

de Futbol, emetrà en directe els partits de Catalunya sub 16 femenina de futbol

sala durant aquesta Fase Final dels Campionats d'Espanya. A més, el portal de l'FCF

i les xarxes socials federatives també faran una cobertura de tota l'activitat de la

Selecció Catalana 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/seleccio-futbol-sala

