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La Selecció Catalana Juvenil masculina de futbol platja tomba Extremadura per 7 a 3 i

conclou la seva participació en el Campionat d’Espanya en setè lloc.



CATALUNYA



7 - 3



EXTREMADURA





CATALUNYA

Yong Cheng, Adam Ouaaliti, Pol Britos, Sergio Castilla i Sohaib Naciri. També han jugat: Héctor
Fernández, Aitor Aguilera, Alex López, Daniel Bertran, Eloi Rovira, Marc López, Soulimane Ouaich.

EXTREMADURA

David Fernández, Iván Fernández, Jesús Torres, Iván Arjona i Ismael Curiel. També han jugat: Iván
Rodríguez, Daniel Alvarado, Álvaro Mateos, Adrián Carrasco, Roberto Cano, Iván Hernández i Jesús
Rodríguez.

GOLS

Eloi Rovira (1-0, 6’); Marc López (2-0, 10’);
Hèctor Fernández (3-1, 20’); Pol Britos (4-1,
23’);Pol Britos (5-3, 26’); Sohaib Naciri (6-3,
30’); Marc López (7-3, 33’).

Iván Fernández (2-1, 14’); Iván Rodríguez (4-2,
26’); Iván Hernández (4-3, 27’).

TARGETES GROGUES

 
 

Roberto Cano (21’) i Adrián Carrasco (22’).



La  Selecció  Catalana  Juvenil  masculina  de  futbol  platja  ha  finalitzat  el  Campionat

d’Espanya que s’està celebrant a la Playa de la Victoria de Cadis en setena posició. El

combinat dirigit per Víctor Senent s’ha imposat a Extremadura per 7 a 4 en el partit pel

7è  i  8è  lloc.  Catalunya  ha  exhibit  el  seu  potencial  ofensiu  per  doblegar  un  rocós

adversari que no ha llençat la tovallola en cap moment.



Sota una calor de justícia, Catalunya ha fet un darrer esforç a la sorra per acabar el

torneig  amb  sensacions  positives.  D’aquesta  manera,  després  de  diverses

aproximacions perilloses sense concretar, Eloi Rovira, amb un xut sec, ha perforat les

xarxes de la porteria rival per situar l’1 a 0 en el marcador. Quan faltaven dos minuts per

finalitzar el primer quart, el capità Marc López, de volea, ha ampliat diferències.



Només començar el segon període, l’extremeny Iván Fernández, de penal, ha tornat a

posar emoció al xoc. La Selecció, que ha dominat totes les facetes del joc, no s’ha posat

nerviosa i ha continuat imposant el seu estil contra un rival lluitador. El porter català

Hèctor Fernández, de falta, ha eixamplat de nou diferències. En la darrera jugada del

segon període, Pol Britos, també de falta, ha situat el 4 a 1 en el lluminós que deixava

encarrilat el matx.



Tot i això, Extremadura no s’ha rendit i ha tornat a entrar de nou al partit amb dos gols

consecutius. Primer ha estat Iván Rodríguez qui ha aprofitat una pilota a l’interior de

l’àrea per marcar el segon del seu equip, i després Iván Fernández ha batut el porter

català amb un xut que ha tocat el pal i ha acabat entrant. A partir d’aquest moment, la

Catalana ha trepitjat l’accelerador i ha sentenciat el duel amb tres gols en el tram final

del matx, obres de Pol Britos, Sohai Naciri i Marc López. Amb aquest triomf, Catalunya

obté la setena posició en un Campionat d’Espanya on ha demostrat potencial per poder

arribar més lluny.





GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=KV9eLYM0BPI

