
Golejada de la Selecció sub 12 femenina enfront La Rioja
SELECCIONS | 24/06/2022

Catalunya supera  el  combinat  de La  Rioja  per  10  gols  a  0  en un partit  totalment

controlat i dominat per les catalanes. El tercer partit de la fase de grups del Campionat

d’Espanya es jugarà a les 20.05 hores davant Melilla.



CATALUNYA



10 - 0



LA RIOJA





CATALUNYA

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

LA RIOJA

Leyre Critóbal, Carla Saez, Rebeca Martín, Carmen Saenz, Martina Ruiz, Eva Romero, Iria
Domínguez, Naroa Andrés. També han jugat: Aitana Saenz, Elena Sánchez, Elena Cuartero, Maria
Ruperez, Rocío Oroz, Nora Martínez.

GOLS

Elena Vizuete (1-0, 5’; 2-0, 12’); Marta Pérez
(3-0, 17’); Elena Vizuete (4-0, 19’); Carlota
Ohlander (5-0, 20’); Bruna Quintana (6-0, 21’);
Ainoa Robas (7-0, 23’); Daniela Arias (8-0,
30’); Carlota Ohlander (9-0, 32’); Lídia Gibert

(10-0, 40’). 

 





La Selecció Catalana sub 12 femenina ha sortit més endollada que mai per superar a La

Rioja  en  el  segon  partit  de  la  fase  de  grups  del  Campionat  d’Espanya  que  s’està

celebrant a Madrid. Als cinc minuts de joc, una assistència de Lídia Gibert ha acabat a

les botes d’Elena Vizuete,  qui ha obert l’ampli  marcador.  Catalunya s’ha fet amb el

control de la pilota i no l’ha deixat en tot el partit, generant perill en cada atac generat.

Una gran jugada individual d’Elena Vizuete ha suposat el segon gol. I, un minut després,

Marta Pérez ha rematat sola gràcies a la passada de Bruna Quintana des de la banda.

Elena Vizuete s’ha tornat a lluir amb un potent xut exterior que ha fet pujar el quart en

el marcador. I ja amb el temps gairebé esgotat de la primera part, Carlota Ohlander ha

fet el 5-0 en transformar una falta a la frontal de l’àrea.



Just iniciar-se els últims vint minuts, Bruna Quintana ha seguit ampliant l’avantatge, així

com Ainoa Robas dos minuts després en rematar a plaer dins l’àrea petita. A deu minuts

per al final, Daniela Arias ha marcat un golàs que ha entrat per l’escaire i ha significat el

8-0. La sub 12 no ha baixat el ritme en cap moment i ha estat molt perillosa per les

bandes, letals per a les jugadores de La Rioja. Carlota Ohlander ha recollit el refús d’un

servei de córner per marcar el novè; mentre que Lídia Gibert ha tancat el resultat amb

un fort xut des de fora l’àrea, imparable per a la portera rival.



Així  doncs,  Catalunya  suma  dues  victòries  en  els  dos  partits  que  ha  disputat  i

s’enfrontarà a Melilla en el tercer duel del dia, a les 20.05 hores 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=_SRW43fLMz8

