
Cop molt dur a la Selecció Catalana Juvenil davant Cantàbria
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Catalunya  Juvenil  masculina  de  futbol  platja  perd  el  primer  partit  del  Campionat

d’Espanya, el qual es juga a Cadis, davant una rocosa i física Cantàbria (4-5).



CATALUNYA



4 - 5



CANTÀBRIA





CATALUNYA

Enric Brunat, Alejandro Mayral, Soleiman Batis, Riduan El Bassri, Marc Borràs. També han jugat: Eloi
Pérez, Daniel Pastor, Aleix Curiel, Marc López, Sulaiman Agbalou, Cristian Rodríguez.

CANTÀBRIA

David Montes, Raúl Sánchez, Julián Morales, Marcos Villa, Álvaro Miguel Berdejo. També han jugat:
Fabio de la Fuente, Héctor Sánchez, Diego Ocejo, Marcio Rafael Martins, Aarón Fernández, Javier
González i Ignacio Espejo.

GOLS

Cristian Rodríguez (1-1, 8’); Riduan El Bassri
(2-2, 12’); Soleiman Batis (3-3, 20’; 4-3, 21’).

Álvaro Miguel Berdejo (0-1,1’); Ignacio Espejo
(1-2, 10’); Aarón Fernández (2-3, 14’); Javier
González (4-4, 22’); Marcos Villa (4-5, 32’).

TARGETES GROGUES

Sulaiman Agbalou (36’).

 
 

Héctor Sánchez (22’), Javier González (24’).





Duríssima derrota la que ha patit a primera hora de la tarda la Selecció Catalana Juvenil

masculina de futbol platja en el seu debut al Campionat d’Espanya que es disputa a la

Playa de la Victoria de Cadis.  Els jugadors dirigits per Miguel Fontecha han anat a

remolc fins al segon període, quan han capgirat el marcador, però els errors defensius

han penalitzat en excés. Precisament, el primer gol ha arribat a causa d’una pèrdua dins

l’àrea i Álvaro Miguel Berdejo ha fet el 0-1 en el primer minut. Catalunya ha mostrat el

seu potencial en atac, generant multitud de rematades, però sense sort. Inclús diversos

xuts  s’han  estavellat  a  la  creueta,  com  el  d’Aleix  Curiel  i  Soleiman  Batis.  Cristian

Rodríguez ha aconseguit la igualtat en el marcador en rebre sol davant el porter, però

de seguida Cantàbria s’ha tornat a posar per davant en recuperar Ignacio Espejo dins

l’àrea.

 



En una falta a l’inici del segon període, Riduan El Bassri ha tornat a posar les taules, tot i

que,  de nou,  els  càntabres han tret profit  d’un innocent xut que s’ha colat dins la

porteria gràcies al bot. Soleiman Batis ha fet gala de la seva qualitat en fer el 3-3 en una

falta a la frontal de l’àrea i, poc després, ha marcat el penal que ha provocat ell mateix i

Catalunya s’ha posat per davant el marcador. La Juvenil ha intentat sorprendre amb

passades directes, però ha estat Javier González qui ha marcat el 4-4.



Amb tot per decidir en el tercer temps, la Selecció ha vist com el potencial físic de

Cantàbria els complicava el seu joc, molt més tècnic, i això els ha posat en dificultats per

aconseguir més gols. El cop s’ha produït a quatre minuts per al final, amb un gol de

Marcos Villa en una altra pèrdua dels catalans dins l’àrea. Sobre la botzina, Soleiman

Batis ha vist com el gol de xilena que ha marcat, i que significava el 5-5, no ha estat

vàlid.



D’aquesta manera, la derrota obliga a la Selecció Catalana Juvenil a guanyar el partit de

demà dissabte, a les 9.00 hores, davant Andalusia. El duel es podrà veure en directe a la

televisió  de  la  Real  Federación  Andaluza  de  Fútbol.  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.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

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

