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Els combinats femení i  masculí de la categoria sub 12 han viatjat fins a Madrid per

disputar els Campionats d’Espanya que s’inicien el 24 de juny i finalitzaran el diumenge

dia 26.

Les  Seleccions  Catalanes  sub 12  femenina i  masculina  s’han desplaçat  en autobús

durant el dia d’avui fins a Madrid per tal de competir en els Campionats Nacionals de

Seleccions Autonòmiques.  Els  combinats  que dirigeixen Edu Castillo  i  Rafa  Beltran

debutaran demà, divendres 24 de juny, als camps federatius Ernesto Cotorruelo davant

l’Aragó i es podran seguir en directe al web rfef.es.



El seleccionador sub 12 femení, Edu Castillo, ha dit que “és un repte més que Catalunya

sub 12 haurà de saber competir. És un campionat tant atípic, amb prou feines hem

entrenat, que en el primer partit haurem d’anar establint els mecanismes ben treballats

que volem inculcar en els següents partits per competir i donar una bona imatge”. Per

analitzar a les altres seleccions, Castillo ha explicat que “tenim informacions respecte a

jugadores  que  vindran  de  les  altres  autonòmiques  perquè  juguen  en  equips  que

nosaltres estudiem. El més important és veure com competeixen les seleccions rivals,

cosa que ho permet el campionat en jugar-se diversos partits de manera simultània, i

així els podem analitzar”.



Per la seva part, el seleccionador sub 12 masculí, Rafa Beltran, ha afirmat que aquesta

competició “l’afronto amb molta il·lusió i amb moltes ganes, sabent que no hem pogut

fer gaire entrenament, però les ganes hi són. Com que venim de competir amb la sub 14

i la sub 16, volem fer el mateix paper amb la sub 12 i competir”. Per saber contra qui

s’enfrontaran, Beltran ha assegurat que “només podem intuir els jugadors que vindran

en veure’ls jugar en alguns tornejos que emeten per televisió i, a més, com que és futbol

8 i els nostres jugadores no hi estan acostumats, intentarem no modificar gaire el que

han treballat amb els seus clubs per a que se sentin còmodes sobre el terreny de joc”.

Per veure els horaris i els calendaris dels partits fes clic AQUÍ.



VÍDEO PORTADA

 

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

