
Lluita i entrega en la derrota davant Melilla
F. PLATJA | 30/07/2021

La  Selecció  Catalana  Absoluta  masculina  de  futbol  platja  perd  el  segon partit  del

Campionat d’Espanya enfront una de les grans potències del futbol platja del país,

Melilla (0-4).



CATALUNYA



0 - 4



MELILLA





CATALUNYA

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

MELILLA

Mizzian El Kaychouchi, Francisco José Cintas, Miguel Ángel Berruezo, Mario Jesús Soria, Raphael
Silva. També han jugat: Jesús Avellaneda Campos, Pablo Avellaneda Pérez, Juan Eloy Marteache,
Riduan Dris, Ismael Amar, Ibrahim Al-luch, Waalid Bouhnouf.

GOLS

Mario Jesús Soria (0-1, 1’); Riduan Dris (0-2,
8’); Pablo Avellaneda Pérez (0-3, 15’); Riduan
Dris (0-4, 24’).

TARGETES GROGUES

Gabriel Molina (36’).

 
 

Francisco José Cintas (35’).





David contra Goliat, o el que és el mateix, Catalunya contra Melilla. Aquest ha estat

l’últim duel de la primera jornada del Campionat d’Espanya Absolut masculí de futbol

platja que es disputa aquests dies a la Playa de la Victoria de Cadis. Coneixedors de la

dificultat d’aquest partit, la Selecció Catalana Absoluta ha sortit amb molta més energia

que en el duel del matí enfront la Regió de Múrcia. La duresa i la lluita han estat la

tònica d’una Catalunya que no ha baixat els braços en cap moment i ha cregut fins al

final.



 Mario Jesús Soria ha marcat al primer minut des del punt de penal, però el gol matiner

no ha suposat cap trasbals a un combinat que sabia que Melilla és la gran favorita per

aixecar la copa de campions. Riduan Dris ha marcat el segon amb una xilena dins l’àrea.

Catalunya ho ha provat amb el joc directe i a pilota aturada, però el porter rival ha estat

molt encertat en totes les seves actuacions. El segon temps ha estat igual que el primer,

lluitat i sofert, i amb només un gol de Pablo Avellaneda Pérez amb un xut que s’ha colat

per sobre de Pavlo Bylo.



Amb  tres  internacionals  a  les  seves  files,  Melilla  ha  ofegat  la  sortida  de  pilota  de

Catalunya, que ha optat per un joc més defensiu. Tanmateix, no s’ha pogut evitar el fort

xut de Riduan Dris que ha suposat el 0-4 definitiu. La garra de l’Absoluta ha sorprès als

rivals, que han vist com el porter Jordi Fernández els aturava un penal a sis minuts per

al final. Els jugadors catalans, tot i la derrota, s’han engrandit enfront un dels combinats

més potents del futbol platja estatal i demà dissabte, a les 12.00 hores, lluitaran pels tres

punts davant l’amfitriona, 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=W4vpeAinY_4

