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A través de la pàgina web de la RFEF es podran seguir en streaming tots els partits del

Campionat d’Espanya Absolut i Juvenil masculí

Cadis és la seu del XI Campionat Nacional de Seleccions Autonòmiques Masculines

Absoluta  i  el  VI  Campionat  Juvenil  masculí.  Els  partits  es  disputaran  entre  el

divendres dia 30 i el diumenge 1 d'agost a la Playa de la Victoria. La primera en competir

serà  la  Selecció  Catalana  Absoluta,  a  les  11.00  hores,  davant  la  Regió  de  Múrcia.

Posteriorment,  a  les  17.00 hores,  debutarà  la  Selecció  Catalana Juvenil  enfront  del

conjunt de Cantàbria.



En categoria Absoluta no hi haurà una final pròpiament dita, sinó que es jugarà una

lligueta de tots contra tots i es proclamarà campió qui hagi obtingut més punts; mentre

que en categoria Juvenil, la final es jugarà el diumenge, en horari pendent de concretar.

Abans, el dissabte per la tarda tindran lloc les semifinals i el partit per al cinquè i sisè

lloc.

Tots els partits d’aquest Campionat estatal es podran seguir en directe a la pàgina

web de la Real Federación Española de Fútbol.

Consulta els horaris de tots els enfrontaments i la convocatòria dels jugadors fent clic

AQUÍ.



La Juvenil, vigent subcampiona d'Espanya

El  seleccionador  Juvenil,  Miguel  Fontecha,  encara  la  seva  sisena  temporada  al

capdavant  d'aquest  combinat  amb  l'esperança  de  guanyar,  aquest  any  sí,  un

Campionat que se li resisteix. I és que, des de la creació d'aquesta categoria l'any 2015, la

Selecció Catalana Juvenil masculina no ha baixat mai del podi.

Escolta l'entrevista de Miguel Fontecha fent clic AQUÍ.



Per  la  seva  part,  el  seleccionador  Absolut,  Diego  Blanco,  afronta  la  seva  última

competició abans de retirar-se. La seva il·lusió és deixar Catalunya en el lloc més alt

possible  de  la  classificació,  sabent  de  les  dificultats  que  s'han  produït  a  l'hora  de

confeccionar la llista de convocats i de l'alt nivell dels rivals.

Escolta l'entrevista de Diego Blanco fent clic AQUÍ.



L'arribada de les Seleccions de futbol platja a San Fernando

Ambdós combinats ja han trepitjat terres andaluses aquest dijous al migdia després de

viatjar tota la nit en autocar des de Barcelona. L'allotjament de les Seleccions es troba a

la localitat de San Fernando, a quinze minuts de la platja on, a partir de demà divendres

30 de juliol, iniciaran l'última competició de futbol platja de la temporada.





VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=TtHLOFxkNL8

