
Catalunya guanya 5 a 2 davant Extremadura i obté el 5è lloc
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La Selecció Catalana Absoluta femenina de futbol platja ha disputat un partit  molt

seriós i ha acabat guanyant per 5 a 2 davant Extremadura.



CATALUNYA



5 - 2



EXTREMADURA





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

EXTREMADURA

Eva Maria, Elena González, Selene Alegre, Maria Corbacho, Elena Maria, Irene Alfonso, Angela
Merchan, Daniela Blanco, Nuria Largo, Marina Lopez, Dela Baz i Sara Prieto

GOLS

1-0 Laura Chamizo (1'); 2-1 Cristina González
(7'); 3-2 Julia Serrat (15'); Laura Chamizo (19');

5-2 Julia Serrat (30')

1-1 Elena González (4'); 2-2 Delia Baz (10')







5a plaça assolida. La Selecció Catalana Absoluta femenina de futbol platja ha guanyat 5

a 2 davant Extremadura en la disputa pel 5è i 6è lloc en el XII Campionat nacional de

Seleccions Autonòmiques femenines de futbol platja. Un partit que ha posat punt final

a la  participació de les  quadribarrades en el  campionat disputat  de la  Playa de la

Victòria de Cadis i que ha comptat amb un balanç de 15 gols a favor i 6 en contra en tres

partits finalitzant a la cinquena posició.

 





Catalunya ha disputat un partit molt seriós, conscient que volia aconseguir aquesta 5a

posició i, fruit d’això, a la primera acció del partit, Laura Chamizo ha marcat l’1 a 0. Tot i

aquest gol, Extremadura ha respost amb l’empat després d’una gran assistència de la

portera i rematada amb el cap d’Elena González. Amb una acció similar, Catalunya s’ha

tornat  a  col·locar  per  davant  amb  una  passada  en  llarg  que  ha  rematat  Cristina

González. 12 minuts vistosos, de bon joc i de clares ocasions de gol que ha finalitzat amb

l’empat a 2 de la portera Delia Baz, que ha marcat un golàs de porteria a porteria.





Al segon període, Catalunya ha continuat creant perill, fent gaudir als espectadors amb

bones jugades i les quadribarrades han marcat el tercer per mitjà d’una acció individual

de Julia Serrat. I poc després, el quart obra de Laura Chamizo amb un xut llunyà. I amb

aquest resultat s’ha arribat al final del segon període i amb bones sensacions per part

de les jugadores dirigides per Javi Reyes.





I amb aquestes bones sensacions ha acabat el partit. Catalunya s’ha trobat còmode en

defensa i no ha deixat d’insistir la porteria d’Extremadura. I amb aquest esforç, el premi

amb el definitiu 5 a 2 amb un penal transformat per Julia Serrat. Al final, victòria i 5a

plaça en el XII Campionat nacional de Seleccions Autonòmiques absolutes femenines

de futbol platja.





Demà, es disputarà la final entre la Regió de Múrcia i Melilla.

El partit entre Catalunya i Extremadura 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=Q2iOCkd1LzA

