
Dolorosa derrota de Catalunya en un duel boig
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La Selecció  Catalana Absoluta  masculina de futbol  platja  perd el  primer  partit  del

Campionat d’Espanya davant la Regió de Múrcia (5-4) en un xoc de moltes anades i

vingudes que ha dificultat un joc més creatiu.



REGIÓ DE MÚRCIA



5 - 4



CATALUNYA





REGIÓ DE MÚRCIA

Adrián Martínez, Patricio Guillén, Nicolás Bella, Juan Francisco Rodríguez, Pedro Ruiz. També han
jugat: Diego Cánovas, Pablo Mendoza, Abel Paredes, Francisco José Méndez, Joaquín Saura, Sergio
Noguera i Jaime Iván Vera.

CATALUNYA

Jordi Fernández, David Blasco, Víctor Morillas, Nicolás Díaz, Alejandro Morillas. També han jugat:
Pavlo Bylo, Xavi Fages, Alexandre Flaviu, Gabriel Molina, José Antonio Quesada, Carlos Millán i Raúl
Blanco.

GOLS

Juan Francisco Rodríguez (1-0, 2’); Joaquín
Saura (2-4, 17’); Juan Francisco Rodríguez
(3-4, 19’); Patricio Guillén (p. 4-4, 19’); Nicolás

Bella (5-4, 32’). 

Víctor Morillas, (1-1, 10’); Raúl Blanco (1-2, 12’);
Nicolás Díaz (1-3, 13’); Alejandro Morillas (1-4,
15’).

TARGETES GROGUES

Francisco José Méndez (32’).

 
 

Víctor Morillas (19’), Alex Borrego (2n
entrenador, 36’).

TARGETES VERMELLES

 
 

Diego Blanco (36’).





El debut de la Selecció Catalana Absoluta masculina de futbol platja ha estat molt lluitat

davant una Regió de Múrcia que, a poc a poc, ha anat presentant batalla. El duel, molt

igualat fins als últims minuts, s’ha iniciat amb un gol al minut 2 de Juan Francisco

Rodríguez. A Catalunya li ha costat agafar el toc, però a mesura que ha transcorregut el

temps, els jugadors dirigits per Diego Blanco han trobat les febleses dels murcians per

capgirar el marcador. Raúl Blanco ha avisat amb un xut llunyà que ha acabat a córner i,

finalment, Víctor Morillas ha marcat l’empat en rebre des d’un servei de banda, girar-se

sobre ell mateix i marcant.



El segon període ha estat molt prolífic per als catalans. L’enfrontament ha estat marcat

per  les  anades  i  vingudes  constants,  dificultant  un  joc  fluid,  però  n’ha  tret  profit

Catalunya quan el porter Pavlo Bylo ha vist el desmarcatge de Raúl Blanco, que no s’ho

ha pensat dues vegades per xutar de primeres. Poc després, Nicolás Díaz ha estat molt

murri en robar a la frontal de l’àrea i establir l’1-3. L’Absoluta ha seguit amb la inspiració i

Alejandro Morillas s’ha lluït amb un golàs que ha entrat per l’escaire del segon pal. Ara

bé, el futbol platja pot canviar en un instant i així ha estat en aquest primer partit de

Catalunya. Joaquín Saura ha fet el 2-4 de xilena i Juan Francisco Rodríguez ha retallat

amb el  3-4.  Nico Díaz  l’ha estavellat  al  travesser,  però unes innocents  mans de la

defensa catalana han provocat un penal  que ha enviat al  fons de la xarxa Patricio

Guillén. En la jugada posterior, els murcians han fet les mateixes mans, però aquestes

no han estat xiulades.



L’empat a 4 ha deixat el duel completament obert per al tercer i últim període. Amb les

forces igualades, moltes pilotes al pal i amb un joc que ha tingut més pauses de les

desitjades, Nicolás Bella ha desfet el 4-4 amb una falta executada des de mig camp. Les

decisions  arbitrals  han  provocat  la  incomprensió  del  tècnic  català,  que  ha  acabat

expulsat una vegada finalitzat el duel. Catalunya no ha defallit, buscant faltes properes a

l’àrea rival,  però el  marcador ja no s’ha tornat a moure i  s’ha consumat la primera

derrota de la Selecció Catalana Absoluta.



El  president  de  la  Federació  Catalana  de  Futbol,  Joan  Soteras,  acompanyat  del

vicepresident primer de l’FCF, Josep Llaó, han presenciat el partit en directe. El segon

enfrontament, el qual també es jugarà a l’Estadio Cádiz Arena, tindrà lloc aquesta tarda,

a les 20.00 hores, davant Melilla i en directe a la televisió de la Real Federación Andaluza

de Fútbol.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=INEtk2v7qTk

