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La Selecció Catalana sub 16 masculina cedeix un empat a 2 contra un rocós adversari

en el primer partit amistós de la temporada 2019-2020.

CATALUNYA

CATALUNYA 2 - 2
GIMNASTIC

MANRESA, C.

Jan Danés, Carlos Alemán, Fèlix Martí, Iván Rodríguez, Gerard González, Roger Martínez, Iker

García, Alejandro García, Mamadou Moustapha, Javier Hernández i Ilias Akhomach. També han

jugat: Víctor Aregall, Aarón Alonso, Diego Almeida, Narcís Costa, Lancinet Kourouma, Carles

Garrido, Pedro Peña, Sergio Rivares, Pablo Paéz i Ángel Alarcón.



GIMNASTIC MANRESA, C.

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Marc de Castro, Nicolàs Olmedo, Jan Pallisé, Alejandro Montaños, Pol Bernardet, Iván Garrido,

Aitor Franco, Hugo Soriano, Jordi Puig, Julen Vilarrassa i Àlex García. També han jugat: Eric

Sáez, Àlex Pérez, Jalade Razvan, Marc Ferrés, Nil Monje, Dennis Albuja, Arnau Fuentes i Àlex

Blanco.

Alejandro García (1-0, 14’; 2-0, 38’).
Jalade Razvan (2-1, 51’); Marc Ferrés (2-

2, 79').

Lancinet Korouma (63’); Pablo Páez (75').   Jordi Puig (69'); Enric Sáez (79').

Eric Nieto Fernández (àrbitre principal); Marc Balaña Espinosa i Guillem Tricas Gimeno (àrbitres

assistents).





La nova Selecció Catalana sub 16 masculina dirigida per Rafael Beltran ha començat la

temporada 2019-2020 amb un empat a 2 contra el Gimnàstic Manresa al Complex

Esportiu Olímpia de Sabadell. El combinat català ha sortit a buscar la victòria des del

xiulet inicial amb una pressió asfixiant que ha impedit el rival pensar amb claredat.

Catalunya ha dominat el partit a través de la possessió, fent circular la pilota amb

precisió i destresa.



Després de diverses arribades perilloses, la Selecció s’ha avançat en el marcador

gràcies a un gol d’oportunista d'Alejandro García, que ha aprofitat que al porter visitant

se li ha escapat la pilota de les mans per marcar a plaer. Lluny de relaxar-se, la

Catalana, amb la intensitat com tret més característic, ha seguit generant ocasions de

perill contra un adversari que no trobava la manera d’aproximar-se a l’àrea contrària.

Quan faltava un minut per al descans, novament García, de penal, ha ampliat

diferències.

A la represa, el Gimnàstic Manresa ha donat un pas endavant, ha assumit riscos en

defensa i ha avançat les seves línies de pressió. D’aquesta manera, Hugo Soriano ha

gaudit d’una bona oportunitat per marcar, però el seu xut s’ha perdut per sobre el

travesser. Al minut 55, Jalade Razvan, ben situat al segon pal, s’ha beneficiat d’un

desajust defensiu del combinat català per rematar lliure de marca i escurçar

diferències. Amb el 2 a 1 al marcador, la Selecció ha reaccionat i s’ha tornat a fer amb

les regnes de l’encontre.



Al tram final, Catalunya s’ha bolcat a l’atac per intentar sentenciar el duel i ha tancat el

conjunt manresà a la seva àrea. Ilias Akhomach, molt incisiu durant tot el partit, ha

tingut en les seves botes un parell d’oportunitats per anotar el tercer, però li ha faltat

encert en la definició. Quan semblava que el xoc acabaria amb victòria per a la

Selecció, un malentès entre el porter català i un defensa ha acabat amb una pilota

morta als peus de Marc Ferrés, que ha anotat a plaer el definitiu 2 a 2. Així doncs,

empat agredolç de la Selecció Catalana sub 16 masculina en el seu debut.



GALERIA D'IMATGES

 

http://fcf.cat/media/album/seleccio-catalana-sub-16-club-gimnastic-manresa-amistos-2019-2020/3

