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La Selecció Catalana sub 16 de futbol sala ha realitzat l'últim partit amistós de la

temporada amb victòria per 4 a 0 davant el CN Sabadell, Juvenil Divisió d'Honor

Nacional.



CATALUNYA

NATACIO SABADELL

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

CATALUNYA 4 - 0 NATACIO SABADELL

Oriol Oliveras, Ignacio Prieto, Pol Sánchez, Rubén Rodó, Abraham Pérez, Arnau Omella, Pau

Ramírez, Victor Ramos, Joan Cañizares, Pol Cano, Marc Paterna i Adrián Tapias.

David Tarin, Marcel Bravo, Oriol Ferrer, Albert Reina, Arnau Pineda, German Escudero, Arnau

Ciuró, Pol Sisteró, Pep Taná, Manu Kawa i Marc Garcia.

1-0 Joan Cañizares (25'); 2-0 Pol Cano

(31'); 3-0 Adrián Tapias (33'); 4-0 Rubén

Rodó (35').

 

Roberto Mamolar i Bernardo Simón (àrbitres principals) i Juan Alberto Duaso (jutge de taula)



Prova superada abans de les fases prèvies dels Campionats d’Espanya. La Selecció

Catalana sub 16 de futbol sala ha disputat aquest matí al Pavelló Municipal de

Puig-Reig l’últim partit amistós de la temporada davant el CN Sabadell, Juvenil

Divisió d’Honor Nacional, i que ha acabat amb victòria de la catalana per 4 a 0. Els

quadribarrats només els queda una sessió d’entrenament abans de debutar a les fases

prèvies dels Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, que se



celebraran del 14 al 19 de gener de 2020 a Cuenca (Castella – La Manxa). Un partit

amistós que ha estat enquadrat dins de les Jornades de Convivència que, amb aquest

enfrontament, han finalitzat.

Poques ocasions i molt ritme a la primera meitat. Els dos conjunts han tingut una

intensitat molt alta durant el primer temps, amb moltes transicions i contraatacs

ràpids que no s’han acabat de transformar amb ocasions clares de gol. Tot i això, el

porter català Oriol Oliveras ha tingut dues intervencions clau en els primers

compassos d’encontre. Catalunya sub 16 ha seguit practicant jugades d’estratègia,

així com accions d’atac i de defensa, mentre que Joan Cañizares ha tingut l’ocasió més

clara però ha errat un u contra u. D’aquesta manera, al descans s’ha arribat amb

empat a zero.



Dos minuts decideixen el partit. La represa ha començat amb ocasions pels dos equips.

La primera ha estat per part de Catalunya quan Ignacio Prieto ha tingut l’1 a 0 a les

seves botes però, al contraatac, Arnau Ciuró ha perdonat el gol pel Natació Sabadell.

No ha errat Joan Cañizares, que ha finalitzat una bona jugada col·lectiva per obrir la

llauna del marcador al minut 25. Aquest gol ha fet reaccionar al Sabadell, que amb

porter-jugador, ha disposat dels seus millors moments de l’encontre. Els homes de

Rubén González s’han sabut defensar i en una acció d’estratègia, Pol Cano ha marcat

el segon. I sense temps de reacció i amb el Natació Sabadell tocat, Adrián Tapias  ha

robat una pilota en zona de perill per acabar marcant el 3 a 0. Amb aquest marcador,

els dos equips han seguit lluitant, el porter català Oriol ha estat impecable i Rubén

Rodó ha finalitzat un contraatac per establir el definitiu 4 a 0.



La Selecció Catalana sub 16 de futbol sala tornarà a la feina el dilluns 13 de gener de

2020 amb l’última sessió d’entrenament a Cervelló. 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

