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El Pavelló Municipal del Vendrell ha estat l’escenari de la 6a edició del Desafiament de

Porters de futbol sala amb la participació total de 61 porters i porteres.

Els porters de futbol sala, protagonistes a Tarragona. El Comitè Tècnic d’Entrenadors de

Futbol Sala de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol ha

signat,  el  diumenge,  1  de  maig  de  2022,  el  tercer  Desafiament  de  Porters  de  la

temporada 2021-2022 al Vendrell (Tarragona), amb la participació total de 61 porters i

porteres. El Pavelló Municipal del Vendrell  s'ha vestit de gala per rebre els porters i

porteres de les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet que han posat a prova les seves

habilitats sota els pals i la seva punteria amb la pilota als peus.





La 6a edició del Desafiament de Porters a la delegació de Tarragona ha donat el tret de

sortida a les 9.00 hores i ha finalitzat a les 15.00 hores. En total, gairebé sis hores en què

els 61 porters i  porteres, de les quatre categories, han pogut gaudir d’un format de

competició dissenyat amb una fase de grups i una fase final que va acabar definint els

guanyadors i guanyadores del Desafiament de Porters de Tarragona.





Després de disputar les fases de grups i arribar a les diferents semifinals per categories,

a continuació es detallen els tres primers classificats de cada categoria del Desafiament

de Porters de Tarragona 2022.

CATEGORIA BENJAMÍ

1r classificat GAEL MUÑOZ OLIVERA

2n classificat PAU MARFUL DELGADO

3r classificat DÍDAC BELMAR TRULL

CATEGORIA ALEVÍ

1r classificat SALVADOR PUJOL LEGUIZAMÓN

2n classificat RAUL PRADA DÍAZ

3r classificat ALESSANDRO CIANCIOLA LIUZZI

CATEGORIA INFANTIL

1r classificat MARC MANZANO ETERO

2N classificat POL RUIZ SALGUERO

3r classificat ADRIÁN LUQUE LAGUNA



CATEGORIA CADET

1r classificat POL ALCAIDE CIVIT

2n classificat JORDI CORRAL PIGRAU

3r classificat ORIOL PLAYÀ CÓRDOBA



El Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala manté obertes les inscripcions per als

interessats  que  es  vulguin  apuntar  al  Desafiament  de  Porters  que  es  celebrarà  a

Martorell (Barcelona), coincidint amb la Festa de Futbol Català.

Totes aquelles persones interessades a realitzar la inscripció, ho poden fer fent clic AQUÍ,

o a través del següent enllaç:

INSCRIPCIÓ DESAFIAMENT DE PORTERS AQUÍ

GALERIA D'IMATGES

 


