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La Selecció Catalana sub 16 masculina goleja Cantàbria (0-5) i es classifica amb una

gran exhibició per la semifinal del Campionat d’Espanya.

CANTÀBRIA

CANTÀBRIA 0 - 5 CATALUNYA

Javier Pérez, Manuel Ruiz, Joel Anievas (Adrián Argos 52’), José Miguel Barragán, Jeremy

Arévalo (Mario Solorzano 67’), Ínigo Capellán, Diego Díaz (Néstor Serna 72’), Miguel Gómez

(Bruno Fernández 52’), Hugo García, Óscar Maza i Saúl Reguero.



CATALUNYA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: unes 150 persones.

Jan Danés, Carlos Aleman, Fèlix Martí, Íker Garcia (Mamadou Bah 68’), Pedro Peña, Pablo Páez,

Ilias Akhomach (Biel Vicens 64’), Pere Haro, Ángel Alarcón (Gerard González 66’), Marc López

(Xavier Rufo 61’) i Sergio Rivares.

Ilias Akhomach (0-1, 35’); Ángel Alarcón

(0-2, 43’); Sergio Rivero (0-3, 57’); Sergio

Rivero (0-4, 64’); Biel Vicens (0-5, 72’).

Bruno Fernández (58’).   Marc López (59‘).

Javier Fernández Santesteban (àrbitre principal); Asier Sobejano Piñas i Saber Aghmir Aghmir

(àrbitres assistents).



Per la porta gran, amb una gran exhibició. Així ha estat la classificació de la Selecció

Catalana sub 16 masculina per la semifinal del Campionat d’Espanya, després de

golejar aquest dissabte Cantàbria (0-5), a l’Estadi de Merkatondoa, a Estella.

Catalunya ha sabut cuinar a foc lent el triomf en un xoc on ha picat molta pedra per

obrir la llauna, i on ha acabat desbocada amb un manual de verticalitat que ha

desbordat totes les previsions del rival. La pressió, la intensitat i la pegada ofensiva



s’han conjuntat com els ingredients d’un equip que entra al tram decisiu amb un manual

clar i l’engranatge a punt.

La quadribarrada necessitava i ha volgut guanyar. Recorrent a la pilota i el treball

entre línies. Atraient cap al centre per obrir a les bandes. I insistint amb una centrada

rere l’altra enfront un adversari replegat i expeditiu. Fins que després de diversos

avisos clars, i en una de les accions refusades, Ilias Akhomach ha carregat la cama al

balcó per perforar la porteria contrària amb un autèntic cacau. El més difícil

aconseguit. El premi merescut per als futbolistes dirigits per Rafa Beltran, per rubricar

una seriosa primera meitat.



El caràcter vencedor de tots i cadascun dels components del bloc català ha fet la resta

a la represa. Una acció de recuperació l’ha culminat Ángel Alarcón per sota les cames

del porter. Al seu torn, Sergio Rivero ha signat un doblet aprofitant una assistència des

de la línia de fons i una jugada de velocitat, mentre que Biel Vicens ha tancat la maneta

amb la canya preparada al pal llarg. Una imatge impecable que ha conduït la Selecció a

completar la fase regular amb deu punts en quatre matxs disputats, i que des de terres

navarreses la projecta cap a una Fase Final on, del 17 al 20 d’abril, lluitarà per aixecar el

títol estatal. Un dret guanyat a pols per mèrits propis.



El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha encapçalat la

representació federativa catalana en el duel, acompanyant el president de la

Federació Navarresa de Futbol, Rafa del Amo. Així mateix, també han assistit a

l’encontre el vicepresident primer de l’FCF, Josep Llaó; el vicepresident Jordi Bonet; i

els directius Antonio Jiménez, Jaume Plaza i Víctor Güell; a més del director de

l’Àrea Esportiva de l’FCF, Emili Gil; i el director del Comitè Tècnic d’Entrenadors, Fèlix

Gimeno; entre d’altres membres de l’estructura federativa.





GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/cantabria-catalunya-segona-fase-campionat-d-espanya-sub-16-masculi/1
https://www.youtube.com/watch?v=pHw59Jzc7h0

