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La catalana Clàudia Pons i Albert Canillas, com a millors seleccionadors del món; el

català Adolfo Fernández, com a millor jugador del món; el tècnic Andreu Plaza, com a

millor entrenador; i el Barça, com a millor club del món, han estat nominats als premis

que distingeixen els millors del món del futbol sala del 2019.

La catalana Clàudia Pons i Albert Canillas, i el Barça, protagonistes a les

nominacions com a millors del món del futbol sala. Els seleccionadors i el conjunt català

han acaparat el centre d’atenció a les nominacions que distingeixen els millors del

món de futbol sala del 2019 que organitza anualment el portal Futsalplanet.com.

La seleccionadora espanyola femenina de futbol sala, la catalana Clàudia Pons; i el

seleccionador espanyol sub 19 de futbol sala, el català Albert Canillas, han estat



nominats a millors seleccionadors del món de futbol sala. En aquesta llista de

nominats, també hi formen part el seleccionador absolut espanyol, Fede Vidal; i Ryuji

Suzuki, seleccionador japonès sub 20 i persona vinculada a l’Àrea Esportiva de

Seleccions Catalanes de la l’LCFS fa unes temporades.

El català Adolfo Fernández ha estat nominat com a millor jugador del món de

futbol sala de l’any 2019. El jugador blaugrana comparteix nominació amb el també

jugador del Barça, Ferrao. El català i el brasiler competiran amb Merlim (Sporting Club

P o r t u g a l ) , Leandro Lino (Magnus),  Antoshkin (Tyumen),  Di

Maria (Pato), Taynan (Sporting Club Portugal), Javid (Mes Sungun), Stazzone (San

Lorenzo Almagro) i Yoshikawa (Nagoya Oceans), per aconseguir un premi que ha

guanyat Ricardinho durant les últimes cinc temporades.

Adolfo ja va guanyar el premi com a millor jugador jove del món durant tres anys

consecutius, del 2014 al 2016.



El Barça també té presència a l’apartat d’entrenadors. El tècnic català Andreu Plaza

està nominat a millor entrenador del món de futbol sala mentre que el conjunt

blaugrana està nominat com a millor club del món, juntament amb l'Sporting Club

de Portugal (Portugal), el Carlos Barbosa (Brasil), el Cianorte Futsal

Femenino (Brasil), el San Lorenzo Almagro (Argentina), el Futsal Femenino Taboão

da Serra (Brasil), el Magnus Futsal (Brasil), l'MFK Tyumen  (Rússia), el Nagoya

Oceans (Japó) i el Pato Futsal (Brasil).



El porter del Barça, Juanjo, està nominat com a millor porter del món de futbol sala.

 

 


