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El combinat de Rafa Beltran s’imposa al País Bac per 0 a 5 a la final amb un hat-trick

d’Ebrima Tunkara i els gols de Guiu Xuclà i Darek Barriento.



PAÍS BASC



0 - 5



CATALUNYA





PAÍS BASC

Asier Cayón, Ander Aquino, Gorka Isusquiza, Xanet de Lucas, Jon Santacoloma, Cheikh Sarr, Urko
Lorenzo i Izan Hernández. També han jugat: Iker Albizu, Óscar Sampedro, Aitor Acereda, Markel
Martínez i Yago Pulgar.

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
i Iker Pinto.

GOLS

Ebrima Tunkara (0-1, 12’; 0-2, 14’; 0-3, 28’);
Guiu Xuclà (0-4, 31’); Darek Barriento (0-5,
35’).

 





La Selecció Catalana sub 12 masculina ha derrotat el País Basc per 0 a 5 a la gran final

del Campionat d’Espanya, que ha tingut lloc aquests a la seu de la Reial Federació

Madrilenya de Futbol. El combinat que dirigeix Rafa Beltran ha exhibit la seva millor

versió per doblegar amb solvència un rival que s’ha vist superat de principi a fi.  Un

descomunal Ebrima Tunkara, autor d’un hat-trick, i les dianes de Guiu Xuclà i Darek

Barriento en el tram final del xoc han segellat una extraordinària victòria de la Catalana

que ha aixecat la Copa de campions.



Després de vèncer Madrid en una agònica tanda de penals en la semifinal, Catalunya ha

realitzat un darrer esforç en l’últim partit del torneig contra el País Basc per tornar amb

la Copa de campions a casa. El bloc català ha portat a terme una pressió alta i intensa

que ha dificultat la sortida de la pilota del rival.  Després de diverses aproximacions

perilloses, Ebrima Tunkara ha inaugurat el marcador amb un potent xut que ha entrat

per l’escaire, impossible d’aturar per al porter basc Aitor Cazorla. Només dos minuts més

tard, Tunkara ha ampliat diferències amb un tir sec ajustat a la base del pal.



A la segona part, la Selecció, lluny de relaxar-se, ha posat una marxa més amb l’objectiu

d’encarrilar la final per la via ràpida. Així ha estat com de novament Tunkara, el jugador

més destacat del  matx,  ha anotat el  0 a 3 amb una sensacional  definició.  A partir

d’aquest moment, els bascos han assumit riscos en defensa per intentar tornar a entrar

en la final amb un gol, però s’han topat amb una Catalana inexpugnable. En el tram

final de l’encontre, Guiu Xuclà ha aprofitat un desajust defensiu local per eixamplar

diferències. I, tot seguit, Darek Bariento ha finalitzat amb encert una excel·lent jugada

col·lectiva per transformar el definitiu 0 a 5. Així doncs, uns dies després que la sub 14

aixequés la  Copa de Campions a  Pontevedra,  la  sub 12  ha seguit  les  seves passes

conquerint el títol a Madrid.



Al partit hi ha assistit el vicepresident de l’FCF Josep Maria Espasa.
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VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=tGtrc47iZqY

