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La Selecció Catalana sub 12 masculina tomba Balears per 0 a 6 en un partit fantàstic i es

classifica per jugar demà a les 9.30 hores davant Madrid la semifinal del Campionat

d’Espanya.



BALEARS



0 - 6



CATALUNYA





BALEARS

Elyott Daussy, Hugo Sala, Benjamín Edobor, Emil Atting, Miquel Sbert, Marcos Wetheimer, Pedro
Jaume i Damià Lozano. També han jugat: Efren Romero, Lucas López, Luís Marí, Matías Ordinas,
Gerard Palmer i Iván Bosch.

CATALUNYA

Aitor Cazorla, Joel Palle, Unai Fandos, Pere Villacorta, Hugo Garcés, Aitor Torondel, Guiu Xuclà i
Ebrima Tunkara. També han jugat: Pablo Peña, Darek Barriento, Abde El Boukhary, Eloi Pedregosa,
Iker Pinto, Pablo Peña i Martí Guinovart.

GOLS

Ebrima Tunkara (0-1, 7’); Eloi Pedregosa (0-2,
19’); Hugo Garcés (0-3, 24’); Aitor Torondel
(0-4, 30’; 0-5, 33’); Eloi Pedregosa (0-6, 36’).



La Selecció Catalana sub 12 masculina jugarà demà a les 9.30 hores la semifinal del

Campionat d’Espanya contra Madrid. L’equip de Rafa Beltran ha doblegat el combinat

Balears per 0 a 6 en un duel que ha dominat de principi a fi. La Catalana ha mostrat la

seva versió més efectiva per desfer-se d’un rival que ha tingut problemes per generar

perill.  Quan  només  s’havien  disputat  set  minuts,  Ebrima  Tunkara,  molt  atent,  ha

aprofitat un refús a l’interior de l’àrea per obrir la llauna. Just abans del descans, la

Selecció ha anotat un segon gol psicològic que ha deixat enfonsat el rival, obra d’Eloi

Pedregosa.



Malgrat l’avantatge en el marcador, la Selecció ha sortit a per totes a la represa per

deixar encarrilat el passi a les semifinals. D’aquesta manera, Hugo Garcés, en una acció

d’estratègia, ha convertit el 0 a 3 finalitzant una assistència magistral d’Hugo Garcés. En

només tres minuts,  un estel·lar  Aitor Torondel ha marcat dues dianes consecutives

pràcticament idèntiques, finalitzant al primer toc dos contraatacs vertiginosos.  Amb els

illencs en busca del gol de l’honor, Eloi Pedregosa ha anotat amb un xut ras el definitiu

0 a 6.



Amb aquest còmode triomf, Catalunya jugarà demà la semifinal contra l’amfitriona a les

9.30 hores, en directe a rfef.es. Al partit hi ha assistit el vicepresident de l’FCF Josep

Maria Espasa.

https://www.rfef.es/noticias/directo-no-te-pierdas-campeonato-espana-selecciones-autonomicas-sub-12-femenino




GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=EhaS-RCsbYQ

