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La Selecció Catalana sub 14 masculina conquereix la Fase Or del Campionat d’Espanya

després de vèncer 1 a 0 Andalusia en una final vibrant que s’ha decidit amb una diana

de cap de Moha Touray.



CATALUNYA



1 - 0



ANDALUSIA





CATALUNYA

Iker Rodríguez, Cristian Grant, Joan Gómez, Samu Puyo, Madou Murcia, Pedro Rodríguez, Guille
Fernández, Nil Vicens, Abdou Kemo, Moha Touray i Pol Mancheño. També ha jugat: Roberto Tomás.

ANDALUSIA

Carlos Guirao, Hugo Arrebola, David Barroso, Nicolás Guillén, Diego Atienza, Jairo Morilla, Hugo
Ortiz, José Manuel Ortiga, Rubén Lidueña, Javier Moreno i Luís Velilles. També han jugat: David
Cuerva, Ismael González, Alexis Ciria i Nicolás Fernández.

GOLS

Moha Touray (1-0, 29’). 

 

TARGETES GROGUES

Abdou Kemo (34’); Guille Fernández (54’).

 
 

Hugo Arrebola (23’); i Nicolás Guillén (43’).

 







La Selecció Catalana sub 14 masculina s’ha proclamat campiona de la Fase Or del

Campionat d’Espanya després de derrotar 1  a  0 Andalusia,  en un partit  celebrat al

Municipal Manolo Barreiro de Pontevedra. Els de Jordi Jiménez s’han mostrat superiors

a tots els seus rivals i finalitzen el torneig sense encaixar ni un sol gol en contra. Una

diana de Moha Touray al primer temps ha suposat el triomf de Catalunya i la consecució

d’un títol molt merescut. Així ha estat com un combinat català masculí ha tornat a

proclamar-se campió per primer cop des de 2016, quan la sub 12 va aixecar la Copa de

campions a la Regió de Múrcia.



La Selecció ha dominat els primers compassos de la final amb una pressió alta que ha

dificultat la sortida de la pilota del rival. La primera aproximació perillosa de la Catalana

ha estat una rematada de cap de Guille Fernández que ha aturat en dos temps el porter

andalús Carlos Guirao.  Poc després, ha estat Nil Vicens qui ha posat a prova els reflexos

de Guirao amb un xut ajustat al pal que ha pogut desviar a córner en una aturada de

mèrit.  Després  de diverses  arribades perilloses,  Moha Touray,  aprofitant  una genial

assistència de Pedro Rodríguez, ha avançat la Catalana amb una rematada de cap que

ha superat el porter andalús. La diana ha esperonat a una sub 14 que ha fregat el 2 a 0

amb un poderós tir de Guille Fernández que ha sortit fregant el travesser.



A la segona part, la Selecció ha continuat portat el pes de l’encontre amb la possessió,

fent córrer els andalusos darrere de la pilota. La Catalana, inexpugnable en defensa i

vertical en atac, ha sotmès un rival que pràcticament no s’ha aproximat amb perill a la

porteria d’Iker Rodríguez. En un veloç contraatac conduït per Guille Fernández, Abdou

Kemo ha provat fortuna amb un xut que ha sortit desviat per centímetres. En els darrers

compassos de la final, Catalunya ha combinat amb encert al mig del camp, generant

superioritats en atac i sense donar cap opció a un rival voluntariós que no ha abaixat els

braços. Així  ha estat com els de Jordi Jiménez s’han proclamat campions amb uns

números espectaculars. I és que la Catalana ha guanyat quatre dels cinc partits que ha

disputat a la Fase Or, marcant 10 gols i sense rebre cap.



.Al partit hi ha assistit el vicepresident primer de l’FCF i delegat a Girona, Jordi Bonet, i el

directiu de l’FCF Víctor Güell.







GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

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

