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La Selecció Catalana sub 16 masculina empata a 1 contra el combinat andalús malgrat

fer mèrits suficients per endur-se el triomf.

CATALUNYA

CATALUNYA 1 - 1 ANDALUSIA

Jan Danés, Iván Rodríguez, Fèlix Martí, Roger Martínez, Iker García (Àlex García, 65’), Mamadou

Moustapha (Sergio Rivares, 45’), Pablo Páez, Pere Haro (Lancinet Kourouma, 53’), Ángel Alarcón,

Marc López i Biel Vicens (Gerard González, 60’).



ANDALUSIA

GOLS

TARGETES GROGUES

 

Iván Morales, Álvaro Arquellada, Óscar Rodríguez, Diego Andrés Jiménez, Andrés Carlos Caro,

Aarón Lavi, Ángel Ortiz (David Montes, 70’), Manuel Bueno, Antonio Luís Sánchez, Mario

Peregrina (José Antonio Gómez, 55’) i Iker Amuedo (Caden Lemor, 45’).

Ángel Alarcón (1-1, 66’). Antonio Luís Sánchez (0-1, 43’).

Pablo Páez (32’); Pere Haro (34’); Marc

López (54’); Fèlix Martí (80’).
  

Iker Amuedo (22’); Álvaro Arquellada

(80’).



La Selecció Catalana sub 16 masculina no ha pogut passar de l’empat a 1 davant

Andalusia en el segon partit de la primera fase del Campionat d’Espanya que s’està

celebrant a Mallorca. Els de Rafael Beltran, amb les idees molt clares, s’han sabut

sobreposar a un gol en contra i han esgarrapat un valuós punt tot i merèixer molt més.

Els primers compassos del partit s’han caracteritzat per l’atreviment d’una Catalunya

que ha fet circular ràpid la pilota per intentar trobar espais entre la poblada defensa

andalusa. Una de les ocasions més clares de la Selecció ha estat un tir de Pablo Páez

des de la frontal de l’àrea que el porter andalús ha pogut refusar amb una gran aturada.

Poc després, ha estat Iván Rodríguez qui ha acaronat el 0-1 en un remat de cap que no

ha trobat porteria per centímetres. Per la seva banda, Andalusia només ha generat

cert perill mitjançant les jugades a pilota aturada, ben defensades per una Catalana

contundent al darrere.



Pocs minuts després d’arrencar la segona part, Andalusia ha inaugurat el marcador

gràcies a una diana de volea d’Antonio Luís Sánchez, que ha aprofitat un desajust

defensiu català per posar per davant el seu combinat. Lluny de rendir-se, la Selecció ha

continuat fidel al seu estil de joc, persistint sobretot per les bandes i buscant fer-se

forta al mig del camp. Després de diverses aproximacions perilloses, Ángel Alarcón ha

materialitzat la superioritat catalana culminant una assistència mil·limètrica de

Lancinet Kourouma. Catalunya ha disposat de més ocasions per endur-se la victòria,

però el marcador ja no s’ha mogut més. Així doncs, la Selecció Catalana sub 16

masculina tanca la primera fase del Campionat d’Espanya amb 4 punts al seu caseller.



En representació de l'FCF, al partit han estat presents el vicepresident primer, Josep

Llaó; el vicepresident Jordi Bonet; el directiu Jaume Plaza; el director de l'Àrea

Esportiva, Emili Gil; i el director del CTE de l'FCF, Fèlix Gimeno.

GALERIA D'IMATGES

http://fcf.cat/media/album/catalunya-andalusia-primera-fase-campionat-d-espanya-sub-16-masculi/1


VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=qkt9oIIZggM

