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Els equips catalans de la màxima divisió estatal de futbol sala, el Barça i l’Industrias

Santa Coloma, disputaran la Final Four de la Copa del Rei que se celebrarà del 8 al 10

de maig de 2020 juntament amb el Real Betis Futsal i amb el Jaén.

La tanda de penals somriu als equips catalans de futbol sala. El Barça i l’Industrias

Santa Coloma disputaran la Final Four de la Copa del Rei de futbol sala després de

superar els quarts de final gràcies a la tanda de penals. El Jaén FS Paraíso Interior i el

Real Betis Futsal, de la 2a Divisió, acompanyaran als catalans a la final a quatre que

es disputarà del 8 al 10 de maig de 2020, amb seu per determinar.



El Barça va treballar de valent per superar l’eliminatòria davant el Pescados Rubén

Burela FS, en un matx que va acabar amb empat a 3 durant el temps reglamentari i

que la tanda de penals va somriure al conjunt d’Andreu Plaza. Només començar el

partit, els visitants van obrir la llauna del marcador, i l’esforç i la paciència van trobar

recompensa amb l’empat de Dyego abans del descans. A la represa, els blaugrana van

col·locar el 3 a 1 al marcador amb les dianes de Sergio Lozano i de Ximbinha, que

debutava amb la samarreta del Barça. El Burela va saber refer-se i va empatar el

partit amb dos gols pràcticament consecutius. L’empat tampoc es va moure a la

pròrroga i a la tanda de penals, Dyego va marcar el definitiu 3 a 2 per segellar el

passi a la Final Four de la Copa del Rei.



La tanda de penals també va afavorir a l’Industrias Santa Coloma, que va eliminar al

Soliss FS Talavera , de la 2a Divisió. L’equip català es va avançar en el marcador amb

un gol de C ors o al minut 29, però els locals van empatar a l’últim minut de

l’enfrontament, quan jugaven amb porter-jugador. A la pròrroga, l’electrònic no es va

moure i a la tanda de penals, el porter Miquel Feixas va ser l’heroi colomenc. El

porter català va transformar el vint-i-unè penal i va aturar el següent al porter del

Talavera, Iker López.



A les altres eliminatòries, el Real Betis Futsal va guanyar 2 a 1 davant el FS Peñiscola

mentre que Jaén FS Paraíso Interior va superar per 2 a 1 el Carthago Sala 2013.

 


