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Un gol de penal a la pròrroga aparta els blaugrana de la competició copera, contra el

Málaga CF (0-1),  després de jugar durant més de seixanta minuts amb un jugador

menys.

El FC Barcelona ha quedat eliminat aquest dimecres de la Copa del Rei Juvenil,  en

perdre per la mínima la ronda de vuitens de final contra el Málaga CF, a partit únic (0-1).

A la Ciutat Esportiva Joan Gamper, de Sant Joan Despí, els blaugrana han caigut amb

una diana de penal a la pròrroga, en un duel on han jugat durant més de seixanta

minuts de joc amb un jugador menys.



Els futbolistes dirigits per Òscar López han sortit a per l’eliminatòria, amb un seriós avís

que ha sortit massa creuat d’Ángel Alarcón, en el seu retorn a l’onze, després del seu

debut amb el primer equip a la Copa del Rei absoluta. El mateix davanter ha vist com li

anul·laven tot seguit un gol per fora de joc, enfront un rival amb un plantejament seriós,

sense renunciar al tracte associatiu de la pilota.



L’expulsió marca el partit

L’expulsió de Lamine Yamal en els primers compassos de la represa ha condicionat la

resta d’encontre, per un conjunt barcelonista amb manca d’encert en els últims metres

que s’ha vist abocat al desempat a la pròrroga.



En el temps extra, un llançament des dels onze metres convertit per Álex Calvo ha

decantat la balança a favor dels andalusos, deixant fora de la competició copera un bloc

culer que centrarà la seva mirada a partir d’ara en la lliga, on és líder del seu grup de la

Divisió d’Honor Juvenil, i en la UEFA Youth League, on espera contrincant als vuitens de

final continentals.









 


