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La Selecció Catalana Absoluta masculina de futbol platja cau per 3 gols a 8 en el primer

partit del Campionat d’Espanya que ha disputat davant la Regió de Múrcia a les platges

de Cadis.



CATALUNYA



3 - 8



REGIÓ DE MÚRCIA





CATALUNYA

Alex Campos, Xavi Fages, Eric Pérez, Dani Haro, Max Serra. També han jugat: Biel Rius, José Antonio
Quesada, Jordi Velardiez, David Romero, Víctor Morillas, Riduan El Bassri, Samuel García.

REGIÓ DE MÚRCIA

Adrián Martínez, Gastón Ezequiel, Luis Martínez, Antonio Rigaud, Patricio Guillen. També han jugat:
Salvador Cegarra, Diego Cánovas, Carlos López, Francisco Javier Olmos, Julián David Taborda,
Joaquín María Saura, Juan Rodríguez.

GOLS

Eric Pérez (1-2, 6’); Riduan El Bassri (2-3, 12’);
José Antonio Quesada (3-6, 25’).

Gastón Ezequiel (0-1, 2’); Julián David
Taborda (p. 0-2, 4’); Antonio Rigaud (1-3, 8’);
Xavi Fages (pp. 2-4, 12’); Joaquín María Saura
(2-5, 18’); Patricio Guillen (p. 2-6, 20’); Julián
David Taborda (3-7, 30’); Patricio Guillen (3-8,
34’).

TARGETES GROGUES

Eric Pérez (20’); Xavi Fages (35’).

 
 

Diego Cánovas (14’).



La  Selecció  Catalana  Absoluta  masculina  de  futbol  platja  ha  iniciat  el  Campionat

d’Espanya que s’està disputant a la Playa de la Victoria de Cadis amb mal peu. Davant

d’un dels  combinats més potents d’aquesta disciplina,  Catalunya ha pagat cars els

errors en defensa i ha marxat de la sorra sense puntuar en el primer duel de la fase de

grups.



Una mala passada del porter català ha significat el primer gol de la Regió de Múrcia,

mentre que el segon l’ha aconseguit a través d’un penal. Als sis minuts de joc, Eric Pérez

ha retallat distàncies en una jugada treballada, però Antonio Rigaud ha seguit perforant

la porteria catalana amb un golàs. Riduan El Bassri ha donat esperances amb un potent

xut a les acaballes del primer temps, tot i que en l’acció posterior, un gol en pròpia

porteria de Xavi Fages, de rebot, ha suposat el 2 a 4 amb el qual s’ha arribat al primer

descans.



La Regió de Múrcia ha continuat ofegant la sortida de pilota de Catalunya en el segon

període i, així, Joaquín María Saura ha marcat el cinquè en una mitja volea. Un nou

penal favorable als murcians, transformat per Patricio Guillen, ha significat el 2 a 6. En el

tercer període, Catalunya ha aconseguit el tercer gràcies a José Antonio Quesada, que

ha estat atent per recollir una pilota morta que ha quedat prop de la línia de gol. La

Selecció Catalana ha intentat retallar la diferència, però el bon posicionament tàctic dels

murcians ha impedit generar suficient perill per revertir el marcador. Així doncs, a sis

minuts  per  al  final,  Julián  David  Taborda  ha  marcat  el  setè  en  una  jugada  de

combinació i Patricio Guillen ha tancat el resultat amb una rematada de cap.



La Selecció Catalana Absoluta masculina jugarà el segon partit de la fase de grups

aquesta tarda, a les 20.30 hores, davant Andalusia i en directe a rfef.es.



Al partit hi ha assitit el president de la RFEF, Luis Rubiales, i el president del Comitè de

F u t b o l  P l a t j a  d e  l a  R F E F ,  D i e g o  M a r t í n e z .



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=LMXxNFwzoF4

