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La Selecció Catalana sub 16 femenina de futbol sala ha guanyat 3 a 1 a l’Aragó en un

partit brillant de les catalanes que serveix per aconseguir el bitllet per a la gran final del

Campionat d’Espanya, que es disputarà demà diumenge a les 11.00 hores en directe

per l’FCFTV contra Madrid.



CATALUNYA

ARAGÓ

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

CATALUNYA 3 - 1 ARAGÓ

Coral Amate, Julia Sanz, Sandra Garcia, Kristine Claire, Aina Torrents, Daniela Salvat, Paula

Guix, Marina Ruiz, Laia Rojo, Clàudia Hernández, Helena Rodríguez i Carmen Bello.

Sara Sanz, Miriam González, Carlota Les San Felipe, Maria Moreno, Paola Horno, Teresa

Lapuerta, Raquel Prades, Verònica Rica, Elena Racero, Lucía Ansón, Andrea García i Marina

Escaño.

1-0 Sandra Garcia (7'); 2-1 Kristine Claire

(22'); 3-1 Paula Guix (36').
1-1 Paola Horno (16');

Daviz Pizarro i Fco. José Plazas (àrbitres principals), José Luiis Alonso (3r àrbitre) i Ana Sánchez

(jutge de taula)





Primer objectiu completat. La Selecció Catalana sub 16 femenina de futbol sala ha

guanyat 3 a 1 a l’Aragó  i ha aconseguit el bitllet per a la gran final dels Campionats

d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, que es disputarà demà diumenge contra

Madrid a partir de les 11.00 hores i en directe a través de l'FCF. Ha estat un partit

brillant de les catalanes, que han dominat de principi a fi. Les quadribarrades han

demostrat una espectacular solidesa defensiva i només el desencert en atac, ha

provocat que el marcador estigués ajustat fins al tram final del partit.

L’electrònic l’ha obert  Sandra Garcia al minut 7 de partit, tot i que abans del descans

les aragoneses han empatat després de finalitzar un bon contraatac. Només començar

la represa, Kristine Claire ha tornat a col·locar per davant a les catalanes, que han

perdonat clares ocasions de gol fins que Paula Guix ha establert el definitiu 3 a 1.



Catalunya perdona i l’Aragó ho aprofita. Catalunya sub 16 femenina de futbol sala

ha sortit al Pabellón Ciudad del Fútbol de Las Rozas amb molta concentració i amb

una gran solidesa defensiva que les ha permès dominar el primer tram de partit. El

desencert de cara a porteria ha estat la nota negativa durant aquests instants, ja que

fins a tres ocasions de gol ha perdonat la catalana. Ha estat Sandra Garcia qui

finalment ha trobat la recompensa després d’una gran recuperació d’Aina Torrents .

L’Aragó s’ha vist ofegada per la forta pressió de les quadribarrades, i pràcticament a

l’única errada en sortida de pilota, les aragoneses ho han aprofitat per realitzar un bon

contraatac i establir l’empat a 1, resultat amb el qual s’ha arribat al descans.



Inici amb gol i Catalunya perdona. La segona part no podia començar de millor manera.

Gran acció col·lectiva de la catalana que al primer toc, Kristine Claire ha aprofitat una

magistral assitència de Laia Rojo per marcar el 2 a 1. A partir d’aquí, Catalunya ha

sabut jugar les seves cartes amb la pilota als peus, ha intentat que la defensa d’Aragó

pugés línies per trobar espais amb les pívots Paula Guix i Kristine, i ho han

aconseguit. D’aquesta manera i amb grans dualitats, Catalunya ha perdonat fins a

tres clares ocasions de gol, amb les dues pivots catalanes com a protagonistes. Però

altra vegada, la lluita ha trobat la recompensa. I en aquest cas ha estat Paula Guix, qui

ha recuperat la pilota, ha xutat i després de l’aturada de la portera, ha aprofitat el

rebot per marcar el 3 a 1. Amb aquest resultat, el guió ha estat el mateix, amb

Catalunya creant ocasions i amb l’Aragó impotent d’escurçar diferències . Amb

aquesta victòria, Catalunya sub 16 femenina de futbol sala jugarà la gran final dels

Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques contra Madrid, demà

diumenge a les 11.00 hores i en directe a través de l'FCF.



A l'inici del partit, la Selecció Catalana sub 16 femenina de futbol sala, ha volgut

homenatjar a la jugadora Emma Cardona, que es va lesionar de gravetat abans de

disputar la Fase Final dels Campionats d'Espanya, amb una samarreta

commemorativa. Cardona, que va ser clau per aconseguir el bitllet cap a Madrid, ha

acompanyat a l'expedició catalana a Las Rozas i ha estat present a la victòria de la

catalana. 



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.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/seleccio-futbol-sala
http://fcf.cat/media/album/catalunya-arago-sub-16-femeni-fase-final-del-campionat-d-espanya-de-futbol-sala/1
https://www.youtube.com/watch?v=EtTIJ_j9pKA

