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La Selecció Catalana sub 16 de futbol sala buscarà tocar el cel a la Fase Final del

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

Fútbol de Las Rozas aquest cap de setmana, i que es podrà seguir en directe a través

de l’FCFTV.

Amb ambició i optimisme. La Selecció Catalana sub 16 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. El combinat català buscarà tornar

a casa amb el títol sota el braç i proclamar-se campions d’Espanya en un escenari de

luxe on es trobaran les quatre millors Seleccions Autonòmiques de l’estat espanyol:

Catalunya, Illes Balears, Castella i Lleó i Galicia.



El conjunt, dirigit per Rubén González, trencarà el gel del Campionat d’Espanya

disputant la primera semifinal contra les Illes Balears, el dissabte 15 de febrer a

partir de les 10.30 hores. Un enfrontament que es jugarà a la Ciudad del Fútbol de

Las Rozas i que decidirà el primer finalista del Campionat d’Espanya, una final que es

disputarà el diumenge 16 de febrer a les 10.30 hores. A l’altra semifinal, Castella i

Lleó i Galicia lluitaran per aconseguir l’altre bitllet per a la final.

FASE FINAL CAMPIONATS D'ESPANYA SUB 16

SEMIFINALS

DIA HORA PARTIT

Dissabte, 15 de febrer de 2020 10.30 hores Illes Balears - Catalunya

Dissabte, 15 de febrer de 2020 12.30 hores Castella i Lleó - Galicia 

FINAL

Diumenge, 16 de febrer de 2020 10.30 hores Semifinalista 1 - Semifinalista 2



Catalunya sub 16 de futbol sala va aconseguir la classificació per a la Fase Final dels

Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques després de superar les Fases

Prèvies a Cuenca (Castella – La Manxa). Els catalans van anar de menys a més, on

van empatar el primer partit davant els amfitrions, amb derrota als penals, però es van

refer i van guanyar amb solvència a la Comunitat Valenciana i a l’Aragó , amb un

global de 16 gols a favor i 6 en contra en els tres partits disputats.



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

amb 12 jugadors, de 6 clubs diferents, per intentar portar cap a casa un títol que no

s’aconsegueix des de la temporada 2015-2016.

SELECCIÓ CATALANA SUB 16 DE FUTBOL SALA

JUGADOR CLUB

ORIOL OLIVERAS CARRASCO AE LES CORTS UBAE

IGNACIO PRIETO SÁNCHEZ AE LES CORTS UBAE

POL SANCHEZ ROMERO FS GARCIA

RUBEN RODÓ MARTÍN FS GARCIA

ORIOL BLASCO BOLUDA MANRESA FUTBOL SALA

ARNAU OMELLA RODRÍGUEZ 5 MARTORELL CLUB SALA

PAU RAMIREZ GARCIA 5 MARTORELL CLUB SALA

VICTOR RAMOS MORA 5 MARTORELL CLUB SALA

JOAN CAÑIZARES MECA FUTSAL MATARÓ CLUB ESP.

POL CANO GIL FC BARCELONA

MARC PATERNA CASTELLTORT FC BARCELONA

ADRIAN TAPIAS VILLALBA FC BARCELONA



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 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

