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La Selecció Catalana sub 12 masculina ha empatat a 3 contra un combatiu rival en un

partit que ha dominat durant moltes fases.



 

CATALUNYA

DAMM, C.F.

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

CATALUNYA 3 - 3 DAMM, C.F.

Iker Rodríguez, Roger Casadevall, Madou Murcia, David Muñoz, Guillermo Fernández, Samakou

Nomoko, Nil Vicens i Abdou Kemo. També han jugat: Jordi Font, Òscar Gistau, Adriel Jiménez,

Adrián Alves, Joel Rodríguez, Diego Mariscal i Àlex Campos.

Eric Garcia, Jean Baptiste Chiffoleau, Carlos Gutiérrez, Clinton Chidiebube, Llull Rabassa,

Marco Nogueyra, David Fernández i Pau López. També han jugat: Ferran Tinoco, Jan Verdaguer,

Biel Gutiérrez, Dimas Linares i Sarr Ndow.

Abdou Kemo (1-0, 4'; 2-0, 14'); Guillermo

Fernández (3-0, 19').

Clinton Chidiebube (3-1, 22'); Marco

Nogueyra (3-2, 24'); David Fernández (3-

3, 35').

Oriol Cladellas Alburquerque (àrbitre principal).





La Selecció Catalana sub 12 masculina ha empatat a 3 davant el CF Damm en el primer

amistós de la temporada, celebrat al Complex Esportiu Municipal Olímpia de Sabadell.

El combinat que dirigeix Jordi Jiménez ha signat una primera part fantàstica marcant

tres gols i desplegant un joc efectiu i vistós, però a la represa la Damm ha donat un pas

endavant i ha aconseguit empatar un emocionant encontre.



Catalunya ha començat el partit amb intensitat, pressionant la sortida de la pilota del

rival. Després de diverses arribades perilloses, el combinat català s’ha avançat en el

marcador gràcies a una diana d’Abdou Kemo al minut 4. Deu minuts després, la sub 12

masculina ha ampliat diferències mitjançant una bona jugada col·lectiva que ha

finalitzat amb èxit de nou Kemo I, poc abans del descans, Guillermo Fernández ha

batut Enric Garcia amb un tir ajustat per anotar el 3 a 0.

A la represa, Catalunya ha continuat gaudint de la possessió del cuir davant d’un rival

que ha avançat les seves línies de pressió i ha assumit més riscos en defensa.

D’aquesta manera, quan només s’havien disputat dos minuts de la segona part, Clinton

Chidiebube ha escurçat distàncies. La Selecció ha continuat atacant, però la Damm

s’ha mostrat més efectiva en la definició i ha aconseguit anivellar el marcador a través

de les dianes de Marco Nogueyra i David Fernández. Així doncs, la Selecció Catalana

sub 12 masculina ha empatat contra un bon rival en el primer amistós del curs.



També han estat presents el director de l'Àrea Esportiva de l'FCF, Emili Gil, i el

coordinador de les Seleccions Base masculines de l'FCF, Damià Abella.
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http://fcf.cat/media/album/seleccio-catalana-sub-12-masculina-cf-damm-amistos-2019-2020/1

