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El Pavelló Municipal de Tordera va ser l’escenari del primer Desafiament de Porters de la

temporada amb la participació total de 45 porters de futbol sala.

Els porters gaudeixen d’una gran jornada. El Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol

Sala de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol va signar el

diumenge, 8 de gener de 2023, el  primer Desafiament de Porters de la temporada

2022-2023 a  Tordera (Girona),  amb la  participació  total  de 45 porters  i  porteres.  El

Pavelló Municipal de Tordera es va vestir de gala per acollir a porters i porteres de les

categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, que van posar a prova les seves habilitats sota

els pals i la seva punteria amb la pilota als peus. Una temporada més, la Lliga Catalana

de Futbol Sala continua apostant per la figura i la formació del porter en categories

base i el seu aprenentatge.







La 4a edició del Desafiament de Porters a la delegació de Girona va donar el tret de

sortida a les 9.00 hores i va finalitzar sobre les 13.00 hores. En total, gairebé quatre hores

en què els 45 porters i porteres, de les quatre categories, van poder gaudir d’un format

de competició amb fase de grups i una fase final que va acabar definint els guanyadors i

guanyadores del Desafiament de Porters de Girona. A més, la jornada va comptar amb

la presència del responsable de les Seleccions Comarcals de Girona, Marc Valldosera; del

president del Tordera Parc FS Ath.  Club, Marcos Rueda; de la membre de la Junta

Directiva del Lloret de Mar 2015 femení CF Sala, Nuria Farran; i altres col·laboradors dels

clubs. 







Després de disputar les fases de grups i arribar a les diferents semifinals per categories,

a continuació es detallen els tres primers classificats de cada categoria del Desafiament

de Porters de Girona 2023.

CATEGORIA BENJAMÍ

1r classificat NIL GARCÍA CONTRERAS

2n classificat CARLES HUMET GAROLERA

3r classificat ALEIX PANNON JOHER

CATEGORIA ALEVÍ

1r classificat TEO REINA SILVESTRE

2n classificat MARC TARRAGA CAÑIS

3r classificat PAU MARFUL DELGADO

CATEGORIA INFANTIL

1r classificat DANIEL LUPIAÑEZ TRIKOWSKI

2n classificat GERARD POTENSÀ PUIG

3r classificat ALEC MARTÍ SANTIAGO



CATEGORIA CADET

1r classificat ALEIX SIMON CALLE

2n classificat POL RUIZ SALGUERO

3r classificat JORGE VEIGA ORQUILLAS

El Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala manté obertes les inscripcions per als

interessats  que es  vulguin apuntar  al  Desafiament de Porters  que es  celebraran a

Lleida, Tarragona i a Barcelona al llarg de la temporada.

DATES DESAFIAMENT DE PORTERS

LLEIDA Diumenge, 29 de gener de 2023

TARRAGONA Diumenge, 7 de maig de 2023

BARCELONA Diumenge, 11 de juny de 2023



Totes aquelles persones interessades a realitzar la inscripció, ho poden fer fent clic AQUÍ,

o a través del següent enllaç:

INSCRIPCIONS DESAFIAMENT DE PORTERS AQUÍ

GALERIA D’IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=S3hYl44DVGw

