
Un Roses Platja pletòric revalida el títol en Juvenil masculí
F. PLATJA | 02/07/2022

Els altempordanesos signen una gran remuntada per emportar-se el Campionat de

Catalunya (2-5), davant un CF Platja Torredembarra que topa amb els pals.
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PLATJA TORREDEMBARRA C.F.

Biel Rius, José Jiménez, Eloi Rovira, Martí Guasch i Marc Font. També han jugat Adrián Guerrero,
Ivan Anglada i Arnau Esteso.

PLATJA DE ROSES C.F.

Yong Cheng, Sergio Castilla, Aitor Aguilera, Sohaib Naciri i Adam Ouaaliti. També han jugat Maias
Al Junaidi, Álvaro Mendoza, Souleimane Ouaichi, Pol Britos i Abdeslam Marhoub.

GOLS

Eloi Rovira (1-0, 2’); Marc Font (2-0, 6’).

Yong Cheng (2-1, 9’); Yong Cheng (2-2, 10’);
Abdeslam Marhoub (2-3, 22’); Souleimane
Ouaichi (2-4, 24’); Abdeslam Marhoub (2-5,
34’).

TARGETES GROGUES

Marc Font (27‘), Biel Rius (31’) i l’entrenador
Adri Frutos (24’).

 
 

 

TARGETES VERMELLES

Expulsats amb doble groga Eloi Rovira (27’ i
28’); i amb vermella directa Marc Font (29’).

 
 

 

CONJUNT ARBITRAL

Alejandro Aguayo Prieto i Pol Orts Roig (àrbitres principals); i Enric Juárez Carreras
(cronometrador).



Espectadors: unes 250 persones.

Un Roses Platja pletòric ha revalidat aquest dissabte el títol del Campionat de Catalunya

Juvenil masculí de Futbol Platja, després de signar una gran remuntada contra el CF

Platja Torredembarra (2-5). Els de l’Alt Empordà han aconseguit aixecar un marcador

advers amb molt d’ofici, gràcies en gran part a dues magnífiques genialitats del seu

porter Yong Cheng des de camp propi, i han acabat apoderant-se del resultat i el joc

enfront un conjunt amfitrió a qui els pals li han fet la guitza en fins a tres ocasions.



L’espectacularitat ha fet acte de presència des del xiulet inicial. Eloi Rovira s’aixecava als

dos  minuts  amb una plàstica  xilena per  avançar  els  torrencs.  Una nova rematada

acrobàtica,  en aquest cas obra de Marc Font,  situava el segon a l’electrònic per als

futbolistes dirigits per l’internacional absolut Adri Frutos. Però enmig del dinamisme de

la final, apareixeria un estratosfèric Yong Cheng per ressuscitar l’equip rosí. Ell sol n’ha

tingut prou per situar l’empat a 2, amb un parell de serveis directes de porteria que han

perforat des de la distància la xarxa contrària.



Començava el segon període amb les espases en alt. Pilota al travesser del local Marc

Font. I qui no fallava era Abdeslam Marhoub, amb una rosca mil·limètrica que situava

per primer cop en el partit els gironins amb avantatge. Una falta tècnica convertida per

Souleimane Ouaichi,  a continuació, apropava encara més els jugadors entrenats pel

veterà Dani Haro a la corona.



En un últim intent de reacció, el CF Platja Torredembarra s’ha carregat de targetes, amb

expulsions incloses, en l’últim quart. Tot i així, les ha tingut a través de Marc Font i el

meta  Biel  Rius,  però les seves rematades s’han estavellat  a la fusta.  Fi  en zona de

finalització, Abdeslam Marhoub ha caçat un refús sobre la línia, per tancar la victòria

d’un  Roses  Platja  també  intractable  en  la  categoria  Juvenil,  per  arrodonir  uns

Campionats de Catalunya on el club ha sumat tres dels quatre títols en joc.



El lliurament de trofeus ha anat a càrrec del directiu de la Federació Catalana de Futbol

i delegat al Penedès-Garraf, Jaume Plaza; i el directiu de l’FCF i delegat a les Terres de

l’Ebre, Miquel Piñol. Al seu torn, també han estat presents en la final el directiu de l’FCF i

delegat a Tarragona, José Cosano; el  director general de l’FCF i  director de la Lliga

Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle; i el subdelegat de l’FCF a Tarragona Toni

Nieto.







GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=GhHauHd3fLE

