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La Selecció Catalana Absoluta femenina de futbol platja ha caigut per 0 a 2 davant la

Regió de Múrcia i ja no depèn d’ella mateixa per classificar-se per a les semifinals.



CATALUNYA



0 - 2



REGIÓ DE MÚRCIA





CATALUNYA

Alba Sánchez, Joanna Vega, Julia Serrat, Laura Chamizo, Adriana Manau, Anna Pascual, Nacha
Garrote, Maria Abad, Cristina González, Josselin González, Andrea Alcaide i Laura Martí

REGIÓ DE MÚRCIA

Estela Moreno, Cindy Ceron, Andrea Miron, Clàudia Tripiana, Eva Bermudez, Anaelle Jacqueline,
Lydia Raja, Sonia Cayuela, Jesica Higueras, Estefanía Martínez, Crolina González i Laura Gallego

GOLS

0-1 Andrea Miron (19'); 0-2 Andrea Miron (28')





Debut cruel per a les catalanes. La Selecció Catalana Absoluta femenina de futbol platja

ha debutat amb derrota per 0 a 2 davant la Regió de Múrcia en el  XII  Campionat

nacional de Seleccions Autonòmiques absolutes femenines de futbol platja, que s'està

disputant  a  Cadis.  Ha estat  un partit  igualat  en què Catalunya ha disposat  de les

ocasions més clares, però l’efectivitat en els llançaments directes de la Regió de Múrcia

ha decantat la balança. Amb aquest resultat, la Regió de Múrcia es classifica per a les

semifinals com a líder del Grup A, amb 6 punts, i Catalunya ja no depèn d’ella mateixa

per a classificar-se, ja que necessita guanya demà, a partir de les 11.00 hores a les Illes

Balears, i esperar altres resultats per intentar classificar-se com a millor segona de grup.





El partit ha començat amb poques ocasions pels dos equips, amb Catalunya tenint la

pilota per intentar moure a la defensa rival,  mentre que les de Múrcia han intentat

buscar l’error per sortir al contraatac. Adriana Manau ha tingut la primera ocasió amb

un xut potent, tot i que la Regió de Múrcia ha respost amb un altre xut llunyà que ha

obligat l’estirada d’Alba Sánchez. A les acaballes del primer període, Joanna Vega ha

provat fortuna amb un llançament que ha anat a l’escaire, però la portera murciana l’ha

aturat.





Gol  de  Múrcia  i  Catalunya  perdona  l’empat.  La  Regió  de  Múrcia  ha  començat

amenaçant a la porteria de Catalunya amb un xut d’Andrea Miron i, a l’equador del

segon període, el 0 a 1. Un llançament directe des del mig del camp transformat de

forma magistral per la mateixa Andrea ha obert la llauna del marcador. I en aquest

moment, Catalunya ha disposat de dues clares ocasions per empatar, però la pilota no

ha entrat: dos llançament directes, de Manau i de Laura Chamizo, que han fregat la

porteria rival.





I amb el 0 a 1 s’ha arribat al darrer període. Amb el rellotge a favor de la Regió de Múrcia,

Catalunya  ha  seguit  intentant  trobar  forats  a  la  defensa  rival,  però,  altre  cop  de

llançament directe des del mig del camp, Andrea Miron ha marcat el  0 a 2.  I  a la

desesperada, les quadribarrades han intentat escurçar diferències sense fortuna fins al

final del partit que s’ha mantingut el 0 a 2. Mal sabor de boca en un partit en què les

jugadores dirigides per Javi Reyes han tingut ocasions clares de gol, però la pilota no ha

volgut entrar.





Aquest dimecres, a les 11.00 hores i contra les Illes Balears, només els val la victòria i

esperar els resultats dels altres grups per intentar classificar-se com a millors segones.

El  partit  entre  Catalunya  i  la  Regió  de  Múrcia  ha  comptat  amb  la  presència  del

vicepresident de l'FCF i delegat a Girona, Jordi Bonet. 

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=DPbuLHyR49o

