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La Selecció Catalana sub 16 de futbol sala ha arribat aquest migdia a Madrid per a

disputar la Fase Final del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, que se

celebrarà aquest cap de setmana.

Arriba l’hora de la veritat, a cara o creu. La Selecció Catalana sub 16 de futbol sala

ha arribat aquest migdia a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) per a concentrar-

se i jugar la Fase Final dels Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques

de futbol sala, que s’inauguraran demà dissabte a les 10.30 hores amb la primera

semifinal que precisament disputarà Catalunya conta les Illes Balears. Els jugadors

catalans, sota les ordres de Rubén González, buscaran aconseguir el passi cap a la

gran final del Campionat d’Espanya, que se celebrarà el diumenge a partir de les 10.30



hores. L’altra semifinal, en categoria sub 16, la jugaran Castella i Lleó contra Galícia.

L’expedició catalana ha iniciat el seu viatge a les 7.00 hores del matí des de Cornellà

de Llobregat direcció a l’Hotel Attica 21 Las Rozas, epicentre dels quadribarrats

durant aquesta Fase Final. La catalana s’ha desplaçat fins a l’allotjament amb

l’autobús de la Federació Catalana de Futbol, un vehicle que ha estrenat aquest cap

de setmana i que acompanyarà al combinat català a la seva lluita per al Campionat

d’Espanya.



El conjunt català ha arribat a la ciutat madrilenya de Las Rozas a l’hora de dinar, on

l’expedició ha pogut carregar forces, ha descansat i posteriorment, s’ha desplaçat fins

al Pabellón de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, seu de la Fase Final, per a realitzar

l’última sessió preparatòria per acabar de polir els últims detalls abans del debut. Els

catalans han començat l’entrenament a les 17.30 hores en una sessió que ha durat

quaranta-cinc minuts on ha predominat el bon ambient i les ganes d’entrar ja en

competició.   

Després de l’entrenament, les 7 Seleccions Autonòmiques participants en aquesta

Fase Final del Campionat d’Espanya, sub 19 i sub 16, de futbol sala (Catalunya, Illes

Balears, Castella i Lleó, Galícia, Madrid, Andalusia i la Comunitat Valenciana),

s’han reunit a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas amb una reunió tècnica que ha servit

per a iniciar oficialment el torneig.



Catalunya sub 16 de futbol sala intentarà aconseguir el segell cap a la gran final dels

Campionats d’Espanya en unes semifinals molt complicades. El rival serà les Illes

Balears a partir de les 10.30 hores, un duel espectacular que es disputarà en un

escenari de luxe i que es podrà seguir en directe a través de l’FCFTV.

FASE FINAL DELS CAMPIONATS D'ESPANYA

SEMIFINALS

DIA HORA PARTIT

Dissabte, 15 de febrer de 2020 10.30 hores Illes Balears - Catalunya

Dissabte, 15 de febrer de 2020 12.30 hores Castella i Lleó - Galícia

FINAL

Diumenge, 16 de febrer de 2020 10.30 hores Semifinalista 1 - Semifinalista 2

Es podrà seguir tots els partits de Catalunya en aquesta Fase Final dels Campionats



d'Espanya de Seleccions Autonòmiques en directe a través del portal web de

l'FCF.  A més, el portal de l'FCF i les xarxes socials federatives també faran una

cobertura de tota l'activitat de la Selecció Catalana durant el transcurs del

Campionat. 

VÍDEO

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.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fgk9kFadNJc
http://fcf.cat/seleccio-futbol-sala
https://www.youtube.com/watch?v=ZO6CXjWm_rc

