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La Selecció Catalana sub 12 femenina guanya per 0 gols a 3 a l’Aragó en el  partit

inaugural del Campionat d’Espanya que s’ha iniciat aquest matí a Madrid.



ARAGÓ



0 - 3



CATALUNYA





ARAGÓ

Sara Loban, Sara Saenz, Natalia Crisan, Daniela García, Ixeia Fernández, Andrea Barreña, Claudia
Garcés, Paula Naharro. També han jugat: Paula Carrascón, Jimena Rubio, Maria Zabaleta, Leire
Giménez, Alba Laserrada, Adriana Nogues.

CATALUNYA

Martina Palau, Ivette Rodríguez, Noa Benito, Carlota Ohlander, Bruna Quintana, Marta Pérez, Jana
Muro, Elena Vizuete. També han jugat: Georgina González, Laia Benítez, Lucía Grau, Ainoa Robas,
Lídia Gibert, Daniela Arias.

GOLS

Carlota Ohlander (0-1, 19’); Sara Saenz (0-2,
21’); Elena Vizuete (0-3, 37’).



Catalunya s’ha mostrat intractable en el primer partit que ha disputat aquest matí en

els  camps  federatius  Ernesto  Cotorruelo  de  Madrid,  corresponent  al  Campionat

Nacional de Seleccions Autonòmiques sub 12 femenines. Les jugadores dirigides per

Eduard Castillo s’han mostrat molt superiors en tot moment i no han donat cap opció a

una Aragó que s’ha tancat en el seu camp. En els primers vint minuts de joc, Carlota

Ohlander ha sorprès a la portera rival amb un xut ras des de fora l’àrea que ha servit per

obrir el marcador i donar l’avantatge a les catalanes just abans del descans.



En l’inici del segon temps, la Selecció Catalana sub 12 femenina ha ampliat el resultat

gràcies a un gol en pròpia porteria de Sara Saenz. Amb la tranquil·litat d’anar guanyar,

Catalunya ha tingut molta més possessió de la  pilota i  ha atacat  constantment la

porteria de l’Aragó. Les ocasions de perill s’han anat succeint, inclús a Daniela Arias li

han anul·lat  un gol  per  fora de joc.  Les bandes han fet  molt  de mal  a  la  defensa

aragonesa, fins al punt que una gran jugada entre la mateixa Arias i Elena Vizuete ha

suposat el 0 a 3 definitiu. Una última paret dins l’àrea petita li ha servit a Vizuete per

sentenciar el duel.



El segon partit de la fase de grups d’aquest campionat es jugarà a les 12.15 hores davant

La Rioja, i en directe a rfef.es. A l’enfrontament ha estat present el vicepresident de l’FCF

i delegat a Lleida, Josep Maria Espasa.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=v1WUYcrzHjg

