Tarda de futbol sala femení des de Ripollet
FS NOTÍCIES | 23/10/2021

La Televisió de l’FCF ha viscut al Pavelló Municipal Joan Creus de Ripollet el 4t capítol de
la temporada amb el partit entre el FS Ripollet i el CN Caldes FS, amb victòria visitant
per 1 a 5.

Futbol sala femení en directe. La Lliga Catalana de Futbol Sala en directe ha
protagonitzat el 4t capítol de la temporada des del Pavelló Municipal Joan Creus de
Ripollet per viure en directe un partit de futbol sala femení.
La Televisió de l’FCF s’ha desplaçat fins a Ripollet per gaudir del partit entre el FS
Ripollet i el CN Caldes FS, duel corresponent a la cinquena jornada de la Segona RFEF
Futsal femenina. Un duel entre dos equips oposats a la classificació, i que amb la victòria
visitant per 1 a 5 el CN Caldes FS es manté invicte, amb 15 de 15.
Per aquesta retransmissió de l’LCFS en directe, l’encarregat de posar l’anàlisi tècnica ha
estat el responsable i secretari tècnic de l’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de
futbol

sala,

Jordi

Gay.

FS Ripollet – CN Caldes FS | Segona RFEF Futsal Femenina – Jornada 5 (Grup 2)
Inici espectacular del CN Caldes FS. Les líders invictes de la categoria han començat el
partit amb una efectivitat increïble, amb quatre gols en les quatre primeres arribades
que han col·locat el 0 a 4 al marcador amb dianes de Sandra, Andrea, Emma Cardona i
Cèlia. L’entrenador local, Carlos Romo, davant aquest resultat i el joc de les jugadores
locals, ha decidit sortir amb portera-jugadora i la dinàmica del partit ha canviat. Les
locals han dominat la possessió i han tingut ocasions per escurçar diferències, tot i que
el resultat ja no s’ha mogut més.
A la mitja part, en declaracions a la Televisió de l’FCF, el president del FS Ripollet, Nando
Oruj, i el coordinador del CN Caldes FS, Javi Reyes, han valorat l’inici de la temporada
2021-2022 i els objectius per aquesta temporada.
La segona part ha començat igual que el final de la primera: amb portera-jugadora del
FS Ripollet i possessió i domini de les locals incomodant la sortida de pilota del CN
Caldes FS. La recompensa ha arribat a través de Sara Hernández quan al minut 23 ha

marcat el de l’honor, però les locals han establert el definitiu 1 a 5 per mitjà de Gemma.
Al final del partit, en declaracions a l’FCF TV, la jugadora destacada del partit, Clàudia
Hernández, ha expressat la seva felicitat per la victòria, per sumar els tres punts i per
hacer encaixar només un gol.

L’LCFS en directe tornarà dissabte, 30 d’octubre de 2021, amb la 5a entrega de la
temporada des d’Arenys de Munt per viure una doble ració de futbol sala:
DISSABTE 30 D’OCTUBRE DE 2021
HORA

PARTIT

CATEGORIA

16.00 hores

CFS Arenys de Munt - AE Penya
Esplugues

Divisió d'Honor Juvenil femení

18.00 hores

CFS Arenys de Munt - CN Caldes
FS

Tercera Divisió nacional
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