
Catalunya tomba Madrid a la tanda de penals i jugarà la final
davant el País Basc
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La Selecció Catalana sub 12 masculina supera Madrid per 1 a 2 a la tanda de penals

després d’empatar sense gols en els 40 minuts del temps reglamentari.



MADRID



1 0 - 0 2



CATALUNYA





MADRID

Ivan Vázquez, Adrián Fernández, Álvaro Obarrio, Lucas Romero, Hugo Toressano, Guille Martín,
Jorge García i Ignacio Alameda. També han jugat: Lucas Cortés, Carlos Sánchez, Álvaro Barral,
Albert Ruiz, Asier Sánchez i Fernandes Pereira.

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 i Martí Guinovart.

TARGETES GROGUES

Asier Sánchez (37’).

 
 

Joel Palle (35’).





La Selecció Catalana sub 12 masculina ha tombat Madrid 1 a 2 a la tanda de penals

després d’empatar sense gols al temps reglamentari i jugarà la final davant el País Basc

la gran final del Campionat d’Espanya, que s’està celebrant aquests dies a la seu de la

Reial Federació Madrilenya de Futbol. El combinat que entrena Rafa Beltran ha estat

superior a l’amfitrió,  però no ha trobat el  camí del  gol.  A la tanda de penals,  dues

extraordinàries aturades d’Aitor Cazorla han donat el passi de la Catalana a la final, on

s’enfrontarà al País Basc avui a les 11.30 hores, en directe a rfef.es.



Catalunya ha dominat els primers compassos de la semifinal amb un joc associatiu

buscant la profunditat dels extrems. La primera aproximació perillosa ha estat un xut

amb rosca d’Aitor Torondel que el porter madrileny ha enviat a córner. A continuació, ha

estat Ebrima Tunkara qui ha pogut avançar la Selecció en el marcador, però no ha

arribat a connectar per centímetres una assistència d’Hugo Garcés. A la represa, els de

Rafa Beltran han continuat portant el pes de l’encontre davant uns amfitrions que han

esperat la seva oportunitat al  contraatac.  Pocs instants abans del xiulet final,  Hugo

Garcés, amb  un potent tir des de fora de l’àrea, ha enviat la pilota a la creueta.



Ja a la tanda de penals, Catalunya ha aconseguit el passi per a la gran final per 1 a 2

gràcies a dues aturades estratosfèriques d’Aitor Cazorla. Hugo Garcés, un dels jugadors

més  destacats  del  xoc,  ha  marcat  la  diana  decisiva.  Al  partit  hi  ha  assistit  el

vicepresident de l’FCF Josep Maria Espasa.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=dZIfz8JnYa8

