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El combinat que dirigeix Dani Haro ja es troba concentrat a terres andaluses per iniciar

la seva participació en el Campionat d’Espanya, que tindrà lloc del 3 al 5 d'agost.

La Selecció Catalana Cadet masculina de futbol platja s’ha desplaçat en autocar aquest

dimecres fins a Pozoblanco, a la província de Còrdova, per competir en el Campionat

d’Espanya.  El  torneig  es  disputarà  als  municipis  d'El  Viso  i  Alcaracejos,  des

d'avui  dimecres 3 d'agost fins aquest divendres dia 5.  El  combinat català debutarà

aquest vespre contra Castella la Manxa a les 21.00 hores, a Alcaracejos.

En la seva arribada a terres andaluses, els jugadors de la Selecció han realitzat una suau

sessió d'activació, amb un passeig pels carrers de la capital del Valle de los Pedroches,

seguit d'estiraments i diversos exercicis de mobilitat.



La llista de Catalunya

Els 12 futbolistes convocats per afrontar el campionat per part del seleccionador Dani

Haro, que recentment parlava sobre els objectius de Catalunya en la competició, són els

següents:

JUGADOR CLUB

ÓSCAR DÍAZ CF PLATJA TORREDEMBARRA

VÍCTOR PIJUAN CF PLATJA TORREDEMBARRA

FRANCESC ARGELÉS 'XUTI' ROSES PLATJA

HUGO SEGOVIA ROSES PLATJA

POL HERRERA ROSES PLATJA

IAN GONZÁLEZ ROSES PLATJA

DAVID TENA ROSES PLATJA

WAIL EL OUARIACHI ROSES PLATJA

LLUÍS BOJNOWSKI ROSES PLATJA

MOHA EL ASRI ROSES PLATJA

RAMY SAGHDANI ROSES PLATJA

ADRIÀ CURIEL ROSES PLATJA



El calendari de partits

Pel que fa a la competició, Catalunya està enquadrada al Grup A, on s’enfrontarà a

Castella La Manxa, Illes Balears i Galícia en la fase de grups. El calendari de partits de la

Selecció, en la fase de grups, és el següent:

SELECCIÓ CATALANA CADET MASCULINA

DATA PARTIT HORARI CAMP

3/08/2022 CASTELLA LA MANXA - CATALUNYA 21.00 ALCARACEJOS

4/08/2022 ILLES BALEARS - CATALUNYA 11.00 EL VISO

4/08/2022 CATALUNYA - GALÍCIA 20.00 EL VISO

Els dos primers classificats de cada grup accediran a les semifinals, que se celebraran el

divendres 5 d'agost a les 10.00 i 11.00 hores, a El Viso. Per la seva banda, la final tindrà lloc

el mateix dia a les 21.00 hores, a la mateixa seu.



Tots els duels, en streaming a rfef.es

La totalitat  dels  partits  de la Selecció Catalana Cadet masculina de futbol  platja al

Campionat d'Espanya de Còrdova es poden seguir en directe en streaming a rfef.es.







 


