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La Selecció Catalana sub 19 femenina de futbol sala ha guanyat 1 a 2 davant l'Aragó

certificant el liderat del Grup C i el pas a les semifinals del Campionat d'Espanya.



ARAGÓ



1 - 2



CATALUNYA





ARAGÓ

Veronica Rica, Maria Tolham, Lucia Chamarro, Irene Ducar, Victoria Palomino, Maria Illescas, Maria
Moreno, Marina Escaño, Paola Horno, Maria Gutierrez, Cristina Arbues i Julia Blasco

CATALUNYA

Júlia Sanz, Emma Cardona, Clàudia Prats, Laura Torres, Sandra Garcia, Elisabeth Santamaria, Coral
Amate, Laia Rojo, Paula Guix, Daniela Salvat, Aina Torrents i Clàudia Hernández

GOLS

1-2 Marina Escaño (39'); 

0-1 Coral Amate (28'); 0-2 Coral Amate (31')

CONJUNT ARBITRAL

Àrbitres principals: David Delgado i Carlos Abrahante    Àrbitre assistent: Berta Garcia







Emoció fins al  final.  La Selecció Catalana sub 19 femenina de futbol sala jugarà les

semifinals del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques després de guanyar 1

a 2 a l'Aragó en un partit que ha dominat de principi a fi, però que s'ha topat amb una

Selecció d'Aragó molt competitiva, molt lluitadora i que no s'han rendit en cap moment.

L'enfrontament s'ha decidit  a l'equador del  primer temps quan un doblet de Coral

Amate ha col·locat el 0 a 2 al lluminós. Amb portera-jugadora i a 11 segons pel final,

Marina Escaño ha escurçat diferències sense més temps a res. Aquesta tarda, Catalunya

coneixerà la rival a les semifinals: Galícia o la Comunitat de Madrid, les dues seleccions

que  s'han  classificat  del  Grup  A  i  que  no  poden  coincidir  a  les  semifinals.  L'altre

classificada per les semifinals és la Regió de Múrcia, que ha eliminat a Andalusia.



Imprecisions i nervis per marcar el primer. L'escenari del partit entre l'Aragó i Catalunya

sub 19 femenina ha estat semblant el que s'ha viscut hores abans amb categoria sub 16,

amb Catalunya dominant la pilota intentant trobar la manera de foradar la defensa ben

plantada de l'Aragó. Una defensa contundent, rocosa i travada i, que a més, també han

estat ben guardades sota pals amb la portera Maria Gutiérrez, mantenint el partit amb

empat a zero durant els primers 30 minuts. Laura Torres i Sandra Garcia han tingut les

ocasions més clares durant el primer temps, mentre la dorsal 10 d'Aragó, Marina Escaño,

s'esforçava tant en atac com en defensa per generar perill.  Al  final dels primers 20

minuts, empat a zero i cap a vestidors.



A la represa, un doblet de Coral Amate decideix la balança. A l'inici de la segona part,

Catalunya sub 19 femenina ha tingut una circulació de pilota més ràpida, més fluida i

generant més espais a l'esquena de la defensa aragonesa. Tot i això, ha estat a través de

la pissarra i de l'estratègia, que s'ha obert el marcador. I és que a la sortida d'un còrner,

Coral Amate ha col·locat el peu dins l'àrea per desviar la pilota i marcar el primer. I sense

temps de reacció, en una passada vertical de la portera Clàudia Hernández a l'altre

costat  de la  pista,  Coral  Amate ha estat  més ràpida que la  portera aragonesa per

superar-la i, a porteria buida, marcar el 0 a 2. En els darrers instants, l'Aragó ha atacat

amb portera-jugadora i ha trobat recompensa a 11 segons pel final, però l'1 a 2 ja no s'ha

mogut més.

Aquesta tarda, Catalunya coneixerà la rival: Galícia o la Comunitat de Madrid.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tj9Oqzq4Vog

