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Editorial

M

atilde.
e. Ese é o nome do mes. LamentaLamenta
blemente, un símbolo do novo desenvolvemento
do fútbol galego, deixounos inesperadamente.
Matilde Alonso Fernández, como contamos en
números anteriores, revolucionou o fútbol no
Barbanza porque creu que a muller debe formar
parte importante dun fútbol universal. Universal
no xénero, universal na idade e universal na
xeografía. Tan universal como o seu pensamento
pero tamén tan práctico como a súa acción porque
a profesora puxo a camiñar o equipo máis
importante do Barbanza, loitou
l
para que o fútbol
feminino fose regulamentado pola Federación, por
unha competición que foi collendo co paso do
tempo máis clubs e máis adeptos, e loitou para que
o seu equipo, a S.D.X. Aguiño, lograse os títulos
de Liga e Copa na temporada 1998/99. Matilde
soubo deixar a testemuña a Andrés Monteagudo e
seguir facendo cousas polo equipo e, como se fora
unha directora deportiva moderna, abriulle as
portas ao fútbol a Vero Boquete. Matilde,
Matilde a quen
chegamos a coñecer fugazmente, sempre estará
nos nosos corazóns
orazóns polos seus valores humanos,
polo seu amor ao deporte e pola súa implicación
no fútbol feminino galego.
A triste noticia tampouco debe evitar gardar un
espazo para felicitar por enésima vez a El Olivo.
As viguesas volven á súa terceira fase de ascenso
ascen
consecutiva,
unha
situación
que
levan
reproducindo todas as veces posibles neste último
lustro. A súa segunda volta foi demoledora,
demoledora
tomando cada semana máis vantaxe sobre o seu
inmediato perseguidor. Felicitacións tamén para o
At. Arousana, o histórico que regresa un ano
despois á categoría estatal,
estatal desta vez baixo o
mando de Luíss Treviño. Matilde tamén estaría
feliz de ler os nosos parabéns ao Aguiño, que
volve á Primeira Galega, unha categoría máis
propia do que representa. Coas barbanzás, voan ao
chanzo
zo superior o Alertanavia e o Arcadia, cuxas
futbolistas responderon no campo a uns dirixentes
pasados que as obrigaron a rebaixar a categoría.
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Avilés. E como entón, mala estrea ao ser
derrotadas polo Raíces cun gol de Diana logrado
aos 80 minutos. Sen embargo, a cara contraria
mostrouna o Bértola. O cadro de Vilaboa, no seu
campo de Vilar de Chans, en Figueirdo, tomou
conta do estreante, Juventud Castilla. As de Paco
Barcala venceron por 3-0 colocándose á fronte da
táboa, igualadas co Reocín de Ponte San Miguel,
ao que se lle concedera o 3-0 pola
incomparecencia do Ribert salmantino, que días
despois se transformaría na súa retirada da
competición por problemas económicos.
A segunda xornada foi mala para os cadros
pontevedreses con derrotas fronte, precisamente o
Reocín, as arousás, que nesta campaña deixaran A
Lomba polo noviño Fontecarmoa, e goleadas polo
estreante Zamora (5-1), as de Vilaboa. A seca
arousanista prolongaríase até a xornada cinco
porque deberon folgar en dúas seguidas por
tocarlles contra o Ribert na terceira e por estar
estipulado por calendario a súa xornada sen rival
na cuarta. Para o Bértola, que si xogou, os
resultados negativos colocárono no décimo lugar
ao perderen en Figueirido fronte o Casa Social
Católica e tamén contra o La Carisa en La
Corredoría. Un pésimo resultado pois, como
podería verse despois, o cadro ovetense foi o peor
do grupo sendo, contra as bertolenses, o único
partido que gañaran no ano. O negativo, tamén,
para as de Paco Barcala, foi que tiñan só tres
puntos logo de terse enfrontado contra dous
equipos contra os que debería loitar pola
salvación.
O At. Arousana fixo o seu primeiro punto logo de
igualar na casa contra o León. Un punto que soubo
a pouco logo de estaren vencendo por 3-1 no
segundo tempo. Chegados ao cuarto da
competición, os obxectivos de salvación dos dous
galegos estaban no camiño nunha sexta xornada
magnífica. As atléticas deran a sorpresa vencendo
ao Mareo en Asturias, mentres que os goles de
Luci e de Susana facían efectivo o dominio das
bertolenses fronte ao Trobajo del Camino en
Figueirido. Noveno e oitavo, respectivamente,
sacaban catro e seis puntos ao último, Castilla, que
tiña en branco a columna dos puntos. A diferenza
aumentou a sete, en ambos casos tras o triunfo
arousanista en Fontecarmoa sobre o Castilla e o
empate a cinco, nun partido sen defensas, que o
Bértola, contra prognóstico, sacou no campo do
Gijón.

Érase unha vez
2002/03
Carlos Castro
2002/03 é unha campaña decisiva para o
progreso do fútbol feminino galego. Nela
déronse varias circunstancias que un percibe
como un avance máis rápido, no que se dan
moitos pasos sen parar.
No aspecto administrativo foi moi importante
para a regularización a integración dos equipos
da Liga do Condado e Baixo Miño na FGF.
Nunca o fútbol galego contara con 16 clubs,
estando dous deles en categoría estatal. Era a
primeira vez que a Liga Galega debía
estruturarse en dous grupos de sete escuadras
cada un e que o ascenso sería determinado por
eliminatorias entre os dous mellores de cada
chave. Por primeira vez, como dixemos, dous
cadros galegos competían en categoría estatal.
At. Arousana, por segunda vez, e Bértola, como
estreante, facían parte dos trece equipos que
conformaban o grupo segundo da entón
chamada Primeira División, segundo chanzo do
fútbol español. O grupo estaba composto,
ademais dos nosos, por conxuntos de Asturias,
Castela-León e Cantabria. Se no colectivo, o
avance cualitativo era evidente, incluso cun At.
Arousana disputando a posibilidade de entrar
na fase de ascenso a Superliga no último
encontro de Liga en Xixón, contra o seu rival
directo, no individual esta temporada
representa a aparición de dúas mulleres que,
con apenas quince anos de idade cada unha,
marcarán a súa singularidade pasando as nosas
fronteiras. Vero Boquete, na súa primeira
campaña completa no Aguiño, e, no último
treito do campionato, Mari Paz Vilas no At.
Arousana.
E con todo iso, a Liga non comezara ben para as
rapazas dirixidas por Plácido Cortés. O capricho
do sorteo mandounas, como na campaña anterior,
a xogar o primeiro partido a Castrillón, perto de
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Era o comezo de novembro e
coincidía co comezo da Liga
Galega. Unha competición
que presentaba como favorito
ao Aguiño, no grupo
rupo primeiro,
e ao Lavadores no segundo.
Puentecaldelas e Nebra daban
os seus primeiros toques no
norte, e o citado Lavadores
vigués, Sp. San Mateo,
Guardesa, Onza de Lira de
Salvaterra,
Miñoteira
de
Vero no Aguiño.
Ventosela, Chapela e Beluso,
Beluso a
(c) Ramón Balvís
totalidade dos do sur, facían o
propio nunha competición oficial. O cadro de
Lavadores recollera, basicamente, a esencia
histórica do fútbol olívico dos anos oitenta,
contando nas súas rengleiras con dúas campioas
de España que o foran con Galiza no 1985, Aurora
Feros e Pili Besada. Coa vitoria sobre o Raíces en
Chan do Vilar (3-2)
2) e a derrota atlética
atlétic en Zamora
por 3-1,
1, o Bértola volveu a sacar distancia sobre
as do Salnés tendo un partido máis. Aí estivo o
punto de inflexión das de Plácido Cortés, que
enfiou cinco triunfos consecutivos, incluído a do
derbi en Fontecarmoa, no que golearon ao Bértola
por 4-1,
1, subindo ao terceiro lugar. No entanto, as
de Vilaboa conseguiran empatar só na casa contra
o León. A primeira volta rematou co empate a un
do Arousana, na casa, contra o Gijón, e a goleada
recibida polas bertolenses en Mareo (5-1).
(5
Na
táboa, o Reocín
ín proclamárase campión de inverno
(26), as atléticas descenderan ao cuarto lugar (20),
o Bértola estaba noveno (11) e fechaba a táboa, no
único posto de baixada, o La Carisa (3).
Decembro era a época das convocatorias de
Manolo Petaca para conformar a nova
nov irmandiña
sub’25 que debería acudir ao cuarto Campionato
de España. Houbo catro sesións nas Cancelas
celebradas nos días 2, 9, 16 e 30. En todos estivo
Vero, sorprendendo a cantidade de xogadoras, até
sete, da Guardesa, nas dúas primeiras, así como a
ausencia
encia das do Bértola. Nun principio traballouse
con 33, logo 30 e, nas dúas últimas, xa coas
co
bertolenses, con 27.
Na Liga galega tamén remataba a primeira volta
con dous invictos, previsibles campións, Aguiño e
Lavadores.. Antes de fechala, na xornada sexta,
sexta a
prensa salientou un feito desagradable. No At.
Cuntis-Palmeira, rematado con 2-00 a favor das

locais, un espectador agrediu a unha futbolista
palmeirense logo do remate do partido.
O ano 2003 comezou a súa actividade dentro da
lóxica. Na segunda fin de semana do ano
recomezaron as competicións co triunfo, na
Primeira, do At. Arousana sobre o Raíces e a
derrota, que xeraba dúbidas, do Bértola diante o
Castilla, e a novena xornada nos grupos da Liga
Galega. Cinco días despois, a sub’25, ía a
Estremadura, concretamente
oncretamente a Almendralexo, para
xogar o primeiro sector do Campionato de España.
Nun grupo de catro, librada a potente selección
local por sorteo, as de Petaca perderon 2-0
2 fronte
Aragón para vencer, o día 19, por 5-1
5 a Castela-A
Mancha. Vero, dúas veces,
veces Rosi, Ara e Lorena
converteron os tantos da goleada que, malia todo,
deixaba a Galiza moi limitada para acceder,
mesmo gañando todo no segundo sector de marzo,
ás semifinais.
No retorno á Liga, o At. Arousana entrou nunha
fase de seca logo de perder contra
cont o líder, Reocín,
en Cantabria, e en León, onde non serviron os
dous tantos de Eli. A tradución na táboa equivaleu
a descender até o sétimo lugar. Coincidiu tamén
coa mellor fase de xogo de Bértola, que non só
fixo nove puntos en tres partidos consecutivos
consecutiv
antes da súa folga, se non que derrotou a rivais
directos, e mellorou o case imposible goal
average contra o Zamora tras vencelas
vencela por 5-0 en
Figueirido. O equipo atopara unha liña goleadora
excelente, facendo catorce dianas en 270 minutos,
e aseguraba a permanencia tras vingar a derrota en
La Corredoría facéndolle un 5-3
5 ao La Carisa que,
como lanterna vermella,
vermella ficaba a 17 puntos das de
Vilaboa (20-3)
3) a nove xornadas da fin.
O mellor da temporada estaba por chegar e ía ser o
At. Arousana quen ía construír
constru un final de
campaña ao campión faltándolle só a guinda dun
derradeiro partido que só os nervios e a
inexperiencia lles fixo perder. Pero é que ese
momento do ano estivo aparellado a un
aniversario. O primeiro de febreiro do 2003 unha
rapaciña que chamaraa a atención nas categorías de
base do Arosa S. Cult. cumpría quince anos, co
que ficaba habilitada para ter ficha na categoría
estatal. A súa entrada no equipo, de xeito regular,
aumentou a prestación ofensiva das azul e
amarelas, acompañando a futbolistas
futbolista como Cárol,
Carmen ou Eli percutindo contra as redes das
metas rivais. Sete vitorias consecutivas, incluído o
14-11 en Fontecarmoa contra o Zamora, no que
4

FF
Mari Paz fixo sete, levaron a unha última xornada
xogada ao todo ou nada en Roces, contra o líder,
Gijón.
ijón. Un punto separaba aos dous conxuntos na
loita polo campionato. Nas vésperas, nunha
valoración aos medios locais, Plácido Cortés
mostrábase tranquilo, pensando
do que as
posibilidades estaban ao cincuenta por cento,
entendendo que o factor campo, favorable ás
xixonesas, non sería decisivo dado o momento de
xogo que estaba a vivir o seu cadro, que xa era
respectado por todos os rivais. O técnico de
Catoira non deixaba de ter razón. O seu equipo
comezou o partido moi concentrado, conseguindo
dous goles no primeiro
rimeiro cuarto de hora. Sen
embargo, a inexperiencia pasoulle factura logo
dun gol en propia porta que reducía a diferenza a
un tanto, co que se chegou ao descanso. O
segundo tempo foi a antítese do primeiro acto.
Desta foi o Gijón quen empatou nun momento
psicolóxico do choque e, aproveitando o
desconcerto das galegas, fixo a milagre de virar o
tanteador. Malia que as atléticas conseguiron
reaccionar para empatar, nos últimos vinte
minutos non foron capaces de lograr un cuarto gol
que lles daría un incriblee pase á fase de ascenso.
No caso de telo feito terían xogado contra o
Lagunak e o Barcelona, que derrotaron con
facilidade ás asturianas, sendo as navarras quen
acadaron o ascenso.

dominio avasalador do Lavadores, que só cedeu
dous empates, a emoción estaba na determinación
do segundo lugar cunha loita entre tres: Onza de
Lira e, sobre todo, Sp. San Mateo e Guardesa, que
remataron igualados a 24 puntos accedendo o
primeiro á fase de ascenso polo goal average.
Na mesma, na ida da primeira eliminatoria, os
equipos do sur deron un golpe na mesa mostrando
que sería un deles quen estaría na seguinte
campaña na Primeira española. O Lavadores
gañou en Escarabote por 0-2
0 e o Sp. San Mateo
goleou ao Aguiño por 6-2.
6
A resolución da
eliminatoria debeu esperar quince días pois,
po entre
elas, a galega sub’25 foi a Zamora xogar un
desafortunado segundo sector do Campionato de
España. As brancas e celestes, que outra vez se
libraran de xogar contra as anfitrioas, CastelaCastela
León, foron goleadas por Madrid (6-1)
(6 e volveron
a caer coa selección do País Vasco, futura
gañadora
ra da competición nesa temporada.
De regreso á fase de ascenso, o Lavadores volveu
a gañar ao Sp. Lampón e, na Tasca, nun partido
completo das de Andrés Monteagudo, o Aguiño
conseguiu darlle a volta á eliminatoria tras golear
ao Sp. San Mateo por 4--0.
O Lavadores-Aguiño
Aguiño foi marcado, inicialmente,
para ser xogado a un partido no campo da Senra,
en Ribadumia, o sábado 22 de marzo, pero acabou
por
or ser o domingo 23 no campo de Burgáns, en
Cambados. O choque tivo o cualificativo de
espectacular, con goles e emoción até o derradeiro
segundo. A aguiñense Charo converteuse na gran
protagonista ao facer un hat-trick rematado co
último gol no minuto 89. O partido soñado para
calquera futbolista. Abriu a lista de goles ao
cuarto dee hora. O Lavadores empatou antes do
descanso. Mon adiantou ás barbanzás pero, dous
minutos máis tarde, no 57, Carmen bateu á súa
compañeira Elsa facendo, en propia porta, o
segundo das viguesas. A falta de vinte minutos
Charo fixo o 3-2,
2, respondido polas viguesas a
falta de cinco minutos.
nutos. Na última xogada, outro
balón servido para Charo serviulle á aguiñense
para levar, no terceiro intento, ao equipo coruñés á
categoría estatal.
Aínda faltaba a Copa, que deparou a mesma final.
Desta vez no campo da Seca, en
e Poio, o
Lavadores venceu ao Aguiño por 3-1.
3
Vero,
comezando esa maldición de finais, marcou para
as perdedoras o da honra no último minuto.

Aquí, na Liga Galega, foi aguantando o ritmo case
implacable do Aguiño. En parte, por méritos
propios, asentados nunha excelente campaña que
tivo o seu punto culminante na décimo segunda
xornada, cando aseguraron o segundo lugar tras
golear na Mina ao outro candidato á fase de
ascenso, Val do Ulla, por 5-1,
1, e en parte,
mantendo tensión no campionato até a penúltima
pen
xornada,na que folgaron, pola sorpresa do ano
que foi o triunfo do At. Cuntis en Aguiño por 1-2
1
na décima xornada. No grupo segundo, cun
5
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axilizar todo tipo de tramitacións administrativas,
desde a enumeración de convocados nas actas dos
partidos até a elaboración de fichas, pasando polas
cartas de liberdade ou a informatización efectiva
para a comprobación dos dereitos de formación
por futbolistas que alcancen a categoría
profesional ou semiprofesional. En definitiva, o
obxectivo fundamental é o abaratamento de tempo
e custos aos clubs na hora de facer calquera
tramitación administrativa desde a propia sede,
evitando os desprazamentos ás delegacións ou ás
federacións e, ao mesmo tempo, simplificar o
traballo das mesmas evitándolle, aos seus
funcionarios, moitoss traballos de secretaría.

Un Fénix que
non renace
A discriminación
iscriminación administrativa aos equipos
galegos cando xogan en Asturias. Este podería
ser o título alternativo deste artigo.
O Sistema Fénix foi ideado pola RFEF hai
varios anos e a súa implantación tentouse facer
efectiva desde hai tres, con diferente eficacia,
eficacia
nas distintas territoriais. Partimos dunha idea
i
interesante cunha alta capacidade
dade interactiva
pero que ficou a medio camiño da súa
operatividade. A día de hoxe, esa desigualdade
está provocando pequenas discriminacións
cando, por exemplo, os equipos galegos xogan
en Asturias.

Ese falar de que o barato acaba por ser caro pode
ser aplicado a que, logo de tres anos de
instauración, o sistema non estea sendo aplicado
na totalidade do estado español.
Poden percibirse varios factores que provocan
prov
este
retardo.
1. Informacións pouco claras nos diferentes
estratos do estamento federativo no comezo.
A primeira
rimeira fase do proceso foi informada, polo
menos en Galiza, desde a FGF e desde as
respectivas territoriais. Nalgunha delas, nos
primeiros meses,, houbo algún delegado que pasou
informacións confusas,, que diferían do que se
falara desde A Coruña, na forma na que os datos
deberían ser incorporados ao sistema.
sistema Desde a
FGF o único obxectivo marcado era ter
incorporada a toda a “familia do fútbol” da
territorial
erritorial antes de certo día de maio do 2013, pero
non como debería ser a metodoloxía da
incorporación dos datos. Os clubs, mesmo sendo
os responsables últimos da execución, serían os
que procurarían as fórmulas que considerasen
oportunas, en cada caso, para
p
facer este traballo.
Sen embargo, nalgunha territorial, logo de
recibiren a consulta de pais de menores de idade,
parece ser que se lles informou que o club estaba
obrigado a facer a incorporación do futbolista sen
máis consideracións.

Basicamente, o Sistema Fénix foi ideado para
constituírse
írse no censo do fútbol español, nunha
gran base de datos na que estarían inscritas todas
aquelas persoas vinculadas a este deporte, desde
os propios deportistas até os dirixentes que rexen
cada club de fútbol, por pequeno que sexa, no
panorama español.
O desenvolvemento do programa foi moi pouco
harmónico, tanto na forma na que foi promovido
nas territoriais e, sobre todo, na súa capacidade
executiva.
Non vamos entrar nos custos económicos do
programa, ou nas implantacións dos sitios web das
diferentes federacións
eracións autonómicas, pero en todo
caso estamos convencidos que non tivo nada a ver
co custo que se formulou na hora de encher os
datos de cada unha das persoas que deberan ser
incorporadas á macro base de datos.
Probablemente, ese era un dos problemas para
par que
o proxecto se adiara no remate da súa construción
até rematar, segundo rumores que corren, sen
conseguir o obxectivo básico que se pretendía,

2. Dereitos dos menores e autorizacións
paternas.
A construción da plataforma, no caso dos
menores, implicaba a autorización paterna,
materna ou dun titor. Esta situación, con
6
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independencia de ser lexítima e absolutamente
razoable, non deixaba de engadir unha
complexidade que facía retardar a incorporación
polos erros do responsable na hora de entregar a
documentación completa, mesmo que o que se
pedía fose simple.

exercer presión sobre eles. Cando non foron os
pais
is foron os técnicos e monitores de cada grupo.
5. Troco de datas.
Tamén o sentido común obrigou á RFEF a trocar a
data inicial de finalización
ción do procedemento desde
maio do 2013, o que acabou restándolle
credibilidade a aquela necesidade e urxencia
inicial.

3. Problemas dos clubs en materia de persoal.
O custo cero, probablemente proxectado desde a
RFEF, na hora da incorporación dos datos, estaría
baseado nun nivel de confianza esaxerado na
capacidade dos clubs para dispor de persoas
encargadas de xestionar ese labor. Todos
coñecemos como funcionan os clubs modestos
nos que case ningún se permite a contratación dun
d
administrativo para xestionar os aspectos propios
que non deixan de ser fundamentais no
funcionamento dunha sociedade. A consabida
crise que condicionou aos clubs na obtención de
recursos privados, ou as rebaixas nos subsidios
tanto da Secretaría Xeral para o Deporte como das
Deputacións ou dos Concellos, fixeron que as
entidades deportivas, se xa antes tentaban
escaparlle á contratación dun administrativo, neste
contexto, engadiran unha razón máis para fechar a
porta a un traballador deste perfil. A maior
mai parte
dos clubs fan funcións administrativas, que
precisan dun horario profesional, tanto de atención
ao público como de execución, por medio de
dirixentes ou técnicos que compaxinan cos seus
propios horarios de traballo e logo das súas
xornadas laborais.

6.. Competencia interna e concienciación do uso
da intranet.
A pre implantación do Sistema Fénix coincidiu, en
varias territoriais, co fomento dun troco de hábitos
adaptando a administración do fútbol ás
posibilidades do mundo actual. Ese troco levaba
aparellada unha maior interactividade partindo da
modernización informática
inform
acontecida nas
federacións e nas súas delegacións. Unha
Un
consecuencia positiva foi o establecemento dunha
intranet para substituír a obsolescencia do fax, na
maior parte dos casos. En todo caso, estas medidas
aínda loitan contra unha xeración de dirixentes
futbolísticos nacida e desenvolvida nos hábitos
anteriores. Aínda hoxe, desde o sitio web da FGF,
fanse campañas de concienciación para o uso
deste sistema comunicativo.
comunicativo Nese camiño, parece
ser que só a FGF deu un sentido pleno ao seu
proxecto mentres o da RFEF, o Sistema Fénix,
está conxelado no cuadrante noroeste da Iberia.
7.. Nova modernización informática da FGF.
Na etapa Liñares, a FGF acometeu unha nova
modernización do seu sitio
s
web, acomodándoo á
imaxe, uso e funcións dos doutras territoriais
como a catalá. As actas dos partidos de todas as
competicións fixéronse públicas malia que aínda
mostren certas restricións de contidos a diferenza
das que se publican na RFEF. Iso, a todas
t
luces
positivo, inmensamente práctico, puido reforzar
máis o “divorcio” entre a intranet galego e o Fénix
español.

4. Execución diversa na incorporación dos
datos.
Ao
final,
moitos
clubs,
incluso
os
profesionalizados, fronte á posibilidade de
colapsar o traballo diario, optaron por unha
solución de sentido común: facer reunións e pedir
a cada pai que introducira a cada un dos seus fillos
dentro da base de datos.. Loxicamente, non todos
os pais tiveron o mesmo grado de implicación e
un club, que xa recibe cotas mensuais dos seus
alumnos que forman a base, tampouco pode

A discriminación xurídico-administrativa
xurídico
do noso
fútbol alén do Eo.
As consecuencias, en todo caso, do non
desenvolvemento até os últimos
últim termos do Fénix
en Galiza como, por exemplo, en Asturias, fai que
os clubs galegos sufran unha discriminación
administrativa cando xogan na comunidade
veciña. A consecuencia máis inmediata disto é
7
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non disporen das
as actas dos partidos nos seus
inexistentess correos da intranet da RFEF porque
non existen.
Non recibiren as actas nunha comunidade na que
todas son informatizadas baixo o sistema da RFEF
significa que na maior parte das veces, se non en
todas, descoñezan, en temas de sancións, as
xogadoras oficialmente suxeitas a unha acción
disciplinaria e, no caso, non estaren en condicións
de facer alegacións nas 48 horas seguintes ao
remate dos seus partidos aportando a
documentación que estimen precisa.
Esta situación de indefensión provoca un grave
prexuízo que viola tamén as normas básicas da
igualdade. Se continuamente estamos vendo
campañas a favor do fair play deportivo, se cada
vez máis, no fútbol profesional, estamos asistindo
a reclamacións para a implantación do fair play
financeiro, agora tamén, para os clubs galegos,
debería reclamarse un fair play xurídicoadministrativo cando xogan noutras zonas.
zonas
Pero tamén viola principios básicos do dereito.
Cada persoa suxeita a unha sanción, sexa un
cartón amarelo, vermello, ou calquera outra
conduta descrita polo colexiado, que poida
po
estar
suxeita a un castigo, ten o dereito a coñecela para
poder defenderse. Nos termos do dereito que rexe
o fútbol, un club debe saber o motivo polos que
un colexiado sanciona disciplinariamente a unha
das súas xogadoras, e debe sabelo para poder
realizar alegacións, que son gratuítas, no prazo
indicado e, loxicamente, coñecer como foi
descrita a conduta motivo de sanción para, unha
vez coñecido o castigo, poder establecer os
argumentos dunha defensa adecuadaa no caso de
estimala oportuna.

de Primeira e Segunda División masculina; desde
a 2007/08 tamén o fai dos de Segunda B.

Sería moito problema para unha entidade, a RFEF,
que na última Asemblea Xeral aprobou un
orzamento de 126.235.000 de euros para a actual
campaña, aumentando o do ano anterior en
14.393.000, declarando uns beneficios de
2.177.572,98 euros no 2013, grazas aos que
volveron a renunciar ás axudas do CSD, facer
públicas as actas das ligas femininas de Primeira
Primei e
Segunda División, equiparándoas ás do fútbol
feminino de categoría estatal?
Dese xeito, a discriminación administrativa que
sofren os clubs galegos cando van xogar a
Asturias, e outras semellantes que poida
po
haber,
ficaría eliminada ao tempo que o tratamento dos
partidos masculinos e femininos por parte do sitio
web da RFEF ficaría equiparado.
Así é tratado o fútbol masculino desde a 2003/04 no
n
sitio web da RFEF …

Unha solución
Ás veces as solucións son simples, melloran a
imaxe, facilitan o acceso á información e, no
socio-político,
político, representan un novo paso contra as
grandes ou pequenas discriminacións que
continúa sufrindo o deporte feminino, por moito
que algúns,, ou aínda máis grave cando se trata de
algunhas, dirixentes o neguen, como o caso da
nova representante do fútbol feminino galego
que, en actos públicos, declarou que o fútbol
feminino ten os mesmos problemas que o
masculino.
Desde a temporada 2003/04
003/04 a RFEF vén
publicando no seu sitio web as actas dos partidos

… e así o feminino desde a 2013/14

8

FF

120 anos desde o primeiro
partido recoñecido pola FIFA

Polo
olo mundo

O 23 de marzo o fútbol
feminino mundial estivo
de aniversario. Ese día
cumpríronse 120 anos
desde que se xogara o
primeiro
partido
de
fútbol
feminino
recoñecido pola FIFA.
En
Londres,
dous
equipos
compostos
exclusivamente
por
mulleres, desafiaron ás
prohibicións
e
á
intolerancia, disputaron
un partido diante de dez
mil
curiosos
que
entendían
que
este
deporte era un pasatempo
para homes. Fora Nettie J, Honeyball, a fundadora do British
Ladies, quen convocou a unha selección de futbolistas do
norte da capital inglesa contra outra de xogadoras do sur da
cidade. Foron as do norte, capitaneadas precisamente por
Honeyball, quen gañaron por unha goleada
gol
de 7-1. O
correspondente enviado ao encontro polo xornal The
Guardian escribiu: "Só podo dicir que a impresión que
deixou na miña mente o partido desta tarde é que o
espectáculo foi moi bonito. Non hai nada desagradable en
que unha mullerr golpee un balón".
ba

A Libertadores 2015 será en
Medellín
O Comité Executivo da CONMEBOL
(Confederación
Confederación
Sudamericana
de
Fútbol), presidido por Juan Ángel
Napout, confirmou que a cidade
colombianaa de Medellín será a sede da
edición da Copa Libertadores deste ano
e contará, como posibles subsedes,
coas cidades de Bello,
ello, Rionegro, Itagüí
e Envigado. Será a primeira vez que a competición
interclubs máis importante de América do Sur saia de Brasil.
O evento non ten fixadas datas pero estará enmarcado no
último trimestre do 2015. Participan representantes de dez
federacións
ións completándose os doce participantes coa
presenza do actual vencedor e outro representante do país
anfitrión. Neste momento xa están clasificados o detentor do
título, São José, xunto ao Ferroviária, campión do
campionato nacional, ambos brasileiros, o Colo Colo,
gañador do Apertura e Clausura en Chile, o Cerro Porteño,
vencedor do campionato paraguaio, e o Colón, gañador da
Copa de Ouro en Uruguai.

Convenio e bolsas para a
profesionalización en España

Foto: Nettie Honeyball. © The Sketch.

Belén
(Villestro)
(Villestro),
única
galega noX
X Fútbol Draft
feminino

A RFEF asina un convenio
marco coa Asociación de
Jugadoras de Fútbol e a
Asociación Española de Fútbol
Sala coa intención de promover a
igualdade entre homes e mulleres
no fútbol. Alén do convenio,
vanse habilitar unhas bolsas de
axuda por un valor máximo de
120.000 euros nun primeiro paso
para tentar volver profesional o
fútbol feminino. Desde as asociacións de xogadoras
xo
valoran
como algo positivo este acordo pioneiro,
ro, malia que se
mostran cautos na execución final. "Isto é moi importante
nun mundo tan masculinizado. Por primeira
ra vez, considérase
consid
que as mulleres teñen algo que dicir, é difícil plasmalo nun
convenio pero ten unha transcendencia
scendencia importante. Haberá
Hab
unha proxección do fútbol feminino e sentarse
rse para ter unha
conversa directa coas xogadoras é bastante significativo",
explicou a Secretaria Xerall da Asociación de Jugadoras de
Fútbol, María José López (foto) a El Confidencial.
Confidencial Desde a
Asociación, en todo caso, non se mostran totalmente
conformes con que as encargadas de canalizar as bolsas
sexan as federacións que, polo contrario, si ollan como o
comezo dunha mellora no fútbol e o fútbol sala de mulleres.
mu

A dianteira do Villestro, Belén
Fernández, é a única xogadora galega
que foi seleccionada entre 55
futbolistas para formar parte da décima
edición do Fútbol
Fú
Draft, unha
asociación de referencia no relativo ás
canteiras do fútbol español amparada
por todas as institucións deportivas
estatais que premia ás mellores
futbolistas novas desde hai dez anos.
Na elección tívose en conta a opinión
do seleccionador absoluto español, Ignacio Quereda, e da
responsable do AR10, Ana Rossell.

Francia acollerá o Mundial do
2019
O Comité Executivo da FIFA decidiu, por unanimidade, que
Francia sexa o país organizador da oitava Copa do Mundo
Feminina que terá lugar no ano 2019.
20
A candidatura gala
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tiña como última opositora á de Corea
do Sur, que non conseguiu convencer
ao comité de votantes. Os criterios de
selección atendían a items como a
eficiencia orzamentaria,
orzamentaria a promoción,
o potencial de creación dun
d innovador
programa
nacional
de
legado
futbolístico, o apoio e a implicación
do mundo do fútbol, as infraestruturas existentes,
existentes a
viabilidade dos proxectos de mellora e o apoio dos sectores
público e privado.
Francia organizará así un novo
vo gran evento logo da
Eurocopa masculina que se disputará no 2016.
Nun primeiro momento, cinco países declararan
declara
o seu
interese na organización do Mundial -Francia,
Francia, Inglaterra,
Nova Zelandia, Corea do Sur e África do Sur-,
Sur logo que
Suecia e Xapón non formalizaran as súas suxestións iniciais.
En outubro do 2014 o número de candidatos foi reducido a
dous, cando tres dos cinco xa valoraban outros obxectivos.
obxectivos

Laura del Río, ao Washington
Spirit
A dianteira madrileña xogará a edición
2015 da National Women Soccer League
(NWSL) defendendo o emblema do
Washington Spirit. A futbolista non é
estraña
na
principal
competición
profesional norteamericana.
eamericana. O seu primeiro
contacto data da 2008/09 cando,
procedente do Levante, fichara polo
Indiana, da W-League.
League. Tras unha campaña no Frankfurt,
volveu ao outro lado do Atlántico para integrarse no Boston
Breakers e, no ano seguinte, no Philadelphia Independence,
In
equipo co que foi subcampioa da WPS, estando acompañada
pola galega Vero Boquete. Desde o ano 2012 estaba
militando no Bristol Academy, da liga profesional inglesa.
En Washington comezou dando mostras da súa calidade
fechando a goleada contra a universidade de Virginia Teach
(4-0).

Máiss equipos na Champions

Papúa Nova Guinea acollerá,
acollerá
finalmente, o Mundial sub’20
Papúa Nova Guinea foi escollida pola FIFA
para organizar a próxima Copa do Mundo
sub’20. Inicialmente, a fase final fora
concedida a África do Sur. A candidatura
candida
derrotara ás europeas Irlanda e Noruega.
Sen embargo, na reunión do Comité
Executivo da FIFA que tivo lugar antes do
inicio da pasada Copa do Mundo masculina celebrado no
Brasil, o país africano notificou a súa renuncia. Aberto un
novo prazo, Suecia e Papúa Nova Guinea mostraron o seus
respectivos intereses na organización que, finalmente, foi
concedida ao país oceánico. Na competición participarán 16
países dos que, até agora, só está definido o anfitrión. En
agosto procederase á asignación de sedes e o sorteo terá
lugar en Port Moresby no mes de maio de 2016.

A temporada 2016/17 verá ampliado o número de clubs que
participen na UEFA Women’s Champions League. Isto é
debido a que o máximo organismo continental europeo
decidiu ampliar a dous equipos a presenza de representantes
daqueles países que estean ocupando os doce primeiros
lugares da clasificación.. Antes de tomar esta decisión os
países que podían incluír dous representantes
ntantes eran os oito
primeiros europeos do ranking.

Convenio entre a UMU e o
Lorca

Alemaña lidera a clasificación
mundial

A Universidad de Murcia e o Lorca
asinan un convenio de cooperación
educativa para a realización das
prácticas de estudantes da institución
docente.
Antonio Peralta, presidente doo club, que milita na Segunda
División do fútbol feminino, sinalou que o convenio axudará
a
ao crecemento do equipo, ademaiss de abrir a porta
po
á
colaboración coa Universidad de Murcia noutros
no
eidos,
como a nutrición e a medicina deportiva.
O acto da sinatura, celebrado na sede do Reitorado,
Re
estivo
dirixido pola vicerreitora
itora de Transferencia, Emprendimiento
Emprendi
y Empleo,
eo, Francisca Tomás, quen sinalou
s
que a
universidade, dada a súa implicación co deporte e o fomento
dos hábitos de vida saudable, comparte obxeectivos co Lorca
Féminas.

Alemaña
lemaña mantén o liderado na
clasificación FIFA por segundo trimestre
consecutivo logo que, no mes de
decembro, superara a Estados Unidos.
As europeas suman
sum
2.168 puntos por
2.158 as norteamericanas. Francia,
Xapón, Suecia e Inglaterra non
modifican, por esa orde, as seguintes posicións. Brasil sobe
unha posición en prexuízo de Corea do Norte, que agora
empata con Canadá no oitavo lugar. Australia (1.958)
conserva
onserva a décima posición sendo perseguida por Noruega
(1.933), Holanda (1.919), Italia (1.875), España (1.867) e
Dinamarca (1.848). As tres últimas aproveitan a fraqueza de
China (1.847), que descende tres lugares. A próxima lista
sairá o 10 de xullo recollendo
llendo o acontecido no Mundial.
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Un partido con tres goles en
propia porta

Máis perto
O regreso de Ana Buceta
Unha das mellores noticias de
marzo foi o regreso aos campos
de fútbol de Ana Buceta. A
futbolista galega viu a luz ao
final
do
túnel
tras
a
convalecencia da lesión sufrida
en febreiro do 2014 nun partido
xogado no campo de Nazaret
contra o Oviedo Moderno. A
moañesa sofrera a cirurxía na
cartilaxe da rótula no pasado
mes de xuño, e só neste domingo que volveu participar nun
partido oficial. O seu equipo, Levante, perdeu en
Maxadahonda contra o At. Madrid e a mediapunta gozou
dos seus seis primeiros minutos da campaña substituíndo a
Maider. Foto: © Levante U.D.

Foi no Racing Vilariño-Vila do Corpus, da xornada 19 no
grupo II da Segunda Galega. O partido tivo catro goles e
deles, só o primeiro foi logrado na portería correcta por
medio da racinguista Estefanía Dacosta. A local, María
Costa, bateu á súa compañeira Silvia Álvarez facendo o
empate para as de Ponteareas. Antes da hora, Patricia
Sanjuán devolveu a cortesía ás locais, adiantándoas por
segunda vez no encontro. Finalmente, no maior dos
infortunios, foi Raquel Estévez, catro minutos despois do
anterior, no 62, quen volveu bater á súa guardarredes, Rese,
fechando o 3-1 definitivo.

Bibi, lesionada en Xixón
Maior infortunio foi o de Bibi. No
último minuto do partido xogado en
Roces, a central do Barbadás foi á
disputa dun balón dividido e a rival
acabou levando por diante o balón e
o nocello da galega. Bibi quebrou o
maleolo do peroné e un ligamento
do nocello. Foi operada no día
seguinte e para ela rematou,
infelizmente, a temporada. Curiosamente, era a primeira
vez, desde que chegara na pasada campaña ao Barbadás, na
que logo de 45 convocatorias que equivaleron a outras tantas
titularidades en partidos oficiais, a ourensá non foi titular.
Contra o Xixón, Bibi substituíra a Jani no minuto 58 de
partido. Foto: © Revista do Fútbol Feminino Galego.

Vero marca para España
contra Nova Zelandia
A futbolista compostelá abriu o
capítulo de goles no primeiro dos
partidos que disputaron España e
Nova Zelandia no pasado mes de
marzo. Aconteceu no encontro
xogado no Pedro Escartín, en
Guadalaxara. Vero aproveitou un
centro da barcelonista Corredera
para meter o pé e bater a Erin
Nayler. España conseguiu aumentar a vantaxe no comezo do
segundo acto cun tanto de Soni, pero foi incapaz de
aguantala ao recibir dúas dianas obra de Wilkinson. A
xogadora do Frankfurt xogou o partido completo, igual que
dous días despois, na Roda, cando ambos equipos volveron
a empatar, desta vez sen goles. Foto: © Alejandro Menéndez.

Yolanda
Canadá

Parga

estará

en

A presenza de galegas na próxima
Copa do Mundo de Canadá non ficará
circunscrita á máis que probable
selección de Vero que, salvo
imprevistos non desexados, estará na
lista de Ignacio Quereda. Aparte deste
fito, no estamento arbitral estaremos
representados pola coruñesa Yolanda
Parga Rodríguez. Filla do ex colexiado
Parga Roca, loce desde o ano 2002 a escarapela FIFA.
Tamén, desde hai varios anos, deixou o colexio galego para
formar parte do madrileño desenvolvendo a súa función de
xuíza de liña. Parga Rodríguez non será unha
inexperimentada xuíza, pois xa ten a bagaxe da pasada Copa
do Mundo de Alemaña, na que estivo como asistente da
checa Damkova no Estados Unidos-Colombia da Primeira
Fase. Foto: © FIFA.

Tamén regresou Rosado
Tras cinco xornadas afastada dos
campos, Lucía Rosado volveu a
colocarse a camisola do Friol.
Aconteceu na xornada 23, no derbi
entre as luguesas e o Villestro.
Rosado entrou no minuto 63
substituíndo a Raquel. A futbolista,
logo dunha campaña no fútbol sala,
incorporouse ao Friol xogando todos
os partidos até a xornada 17. A
xogadora
levaba marcados catro
goles durante ese período. Curiosamente sufriu unha
escordadura de xeonllo contra o Victoria, o seu último
equipo antes do parón no fútbol de pavillón.
Foto: © Revista do Fútbol Feminino Galego.
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de favorita gañando con
solvencia os tres partidos
disputados. A roja iniciou a
competición derrotando
á
anfitrioa, Rusia, por 3-0 e,
posteriormente,
goleou
a
Romanía por 5-0 e a Bélxica
por 4-0. A xogadora do
Milladoiro estivo presente nos
tres encontros. Contra as locais
substituíu a Sancho no minuto
62, contra as romanesas xogou
os noventa minutos e contra as
belgas foi substituída por Sancho a falta de vinte e un
minutos. 187 minutos de experiencia nun torneo xogado no
Sputnik-Sport e que meteu a España na fase final que terá
lugar en Islandia

Ari, do Monte Forte ao
Barbadás
Ariana Lobelle López, Ari, é a
nova incorporación presentada
polo Barbadás para a última
parte
da
temporada.
A
centrocampista, procedente do
Monte Forte, equipo ao que se
incorporara esta temporada,
fixo a súa estrea na Segunda
División española no último
partido
de
marzo,
o
correspondente á xornada 23,
no que o equipo da Valenzá
caeu na casa contra o Salamanca. Ari substituíu a Maite no
minuto 63. Co cadro monfortino, nesta campaña
incorporado ao grupo primeiro da Segunda Galega,
conseguira cinco tantos.

Foto: Nuria. (c) Revista do Fútbol Feminino Galego.

Pili Neira, na lista do PSOE
ás municipais na Coruña

Foto: © A.D. Cult. Monte Forte.

Comeza a Copa Deputación
de Pontevedra

A seleccionadora galega, Pilar
Neira Martínez, foi presentada
no sétimo lugar da lista do
Partido
Socialista
Obrero
Español (PSOE), que encabeza
Mar Barcón. Pili Neira, que
desde hai anos entrou na
política, estaría no límite de
conseguir un lugar en María
Pita, segundo as últimas
enquisas sobre intención de
voto na cidade herculina. Pili Neira é un referente histórico
do deporte galego, tanto no fútbol, onde contabilizou varios
triunfos en campionatos de España co Karbo e coa absoluta
galega, como no balonmán, deporte no que chegou a ser a
presidenta do emblemático C.B. Coruña. Os últimos logros
de Neira son recentes e foron os títulos do Campionato de
España de fútbol praia feminino nas dúas edicións
disputadas, no 2013 e no 2014, sendo a seleccionadora
galega. Na actualidade exerce a presidencia en MUDEGA
(Mulleres Deportistas Galegas). Foto: © P.S.O.E.

A Deputación de
Pontevedra promoveu,
nesta temporada, a
primeira edición da
súa Copa para a
categoría feminina. 18
equipos, divididos en dúas zonas, dependendo do vínculo de
cada club á delegación de Vigo (10) ou á da propia capital
(8), loitarán por un título que leva aparellado un premio
económico. En marzo xogáronse os dous encontros da fase
previa de Vigo e neles o Lavadores goleeou ao Vila de
Corpus en Angoares (1-5) e o Racing Vilariño pasou diante
do San Miguel grazas a un único gol marcado por Iria, en
propia porta. O primeiro gol da competición foi marcado
pola dianteira do Lavadores, Quiroga, que aos catro minutos
superou a Rese. Quiroga, que fixo un hat-trick nese
encontro, é a mellor goleadora provisional da competición.
Os oitavos de final deixan estas chaves: Lavadores –
Sárdoma, Racing Vilariño – Erizana, Concello de Mos – El
Olivo, Alertanavia – Atlántida Matamá, Puentearnelas – At.
Arousana, Rápido Bahía – Noalla, Arcadia – Bértola e
Ciudad de Pontevedra – Beluso.

Arcadia: título con pleno de
vitorias

Foto: (c) Revista do Fútbol Feminino Galego.

Rematou a Liga nos tres grupos de
Segunda Autonómica, na que aínda
falta por completar a fase de ascenso
entre os segundos. A noticia foi o título
do estreante, Arcadia, por facelo
gañando todos os partidos. Desde a
creación da Segunda Galega na
campaña 2009/10, as arcadienses equipáranse ao Victoria,
que gañou os 17 partidos na 2009/10, ACRD Boiro, gañador
dos 22 na 2011/12 e ao Tordoia da pasada sesión que gañou
os seus 16. O pleno do Arcadia foi de 20 partidos.

Nuria, na Rolda de Elite con
España sub’17
A galega Nuria Rábano Blanco volveu a ter a confianza do
seleccionador de España sub’17, Pedro López, que a
convocou para xogar a Rolda de Elite, clasificatoria para a
fase final do Campionato de Europa da categoría. España,
que entrara de xeito directo a esta fase como terceira
selección con mellor coeficiente continental na categoría,
por detrás de Alemaña e Francia, fixo valer a súa condición

Foto: Esc. F. Arcadia. © Esc. F. Arcadia.
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Faládenos dos vosos comezos.
Carmen: Comecei aos cinco anos no club do meu
pobo, Catoira. Nese ano xoguei de defensa e pasei á
portería cando marchei ao Arousanas. Despois, durante
unha tempada, estiven adestrando como porteira co At.
Arousana. Só adestraba. pois por idade non podía
xogar, motivo polo que fun xogar no Villagarcía. Era
un equipo mixto pero foron catros anos nos que me
sentín moi a gusto e dos que gardo moi bos recordos.
Na tempada pasada xoguei xa no Atlético Arousana B.
María: Comecei a xogar no equipo principal da miña
cidade,o Racing de Ferrol. Alí estiven dende
benxamíns ata o remate de alevíns, cando me chamou
O Val e comecei a xogar con nenas.Neste equipo pasei
polo B ata chegar ao que disputa a Primeira Galega.
Foron tres anos nos que aprendín moito grazas aos
adestradores e ás miñas compañeiras. A comezos desta
tempada presentóuseme a oportunidade de xogar no
Orzán e tomei a decisión de marchar.

Carmen e María:
Futuro en boas
mans
Carmen Sumay e María Ameneiros. As dúas
son o último obstáculo para calquera dianteira
que queira vencer á irmandiña sub’16 nos dous
últimos anos. As dúas mostran unha serenidade
infrecuente para futbolistas da súa idade. A súa
posición non acostuma ser a máis mediática, a
que leva máis recoñecementos. De feito, na
longa lista de premios individuais importantes
en categoría masculina só recoñeceron unha
vez un, a araña negra soviética, Lev Yashin, e
no feminino a Nadine Angerer, logo que na
final da pasada Eurocopa detivera dous
penaltis, tendo unha actuación determinante
para que Alemaña gañase o seu sétimo título
continental. A súa posición ten unha evocación
máis literaria que xornalística, desde Alberti
con Platko até a evocación do medo diante do
penalti de Handke, ou da propia soidade.
Incluso, nalgunhas culturas futbolísticas, é
chamada cerbera, evocando ao can de tres
cabezas que gardaba as portas do Hades. Tal
vez nós teñamos unha visión prosaica, igual
que a da maioría, pero para trocar o noso
destino, quixemos dar a titularidade principal
deste número non a unha, a dúas das nosas
guardarredes, María (Orzán) e Carmen
(Villestro), que nos fan confiar en que o futuro
do fútbol feminino galego está en boas mans.

Desde cando tes vocación de porteira?
Carmen: Desde o comezo. Aínda que no Catoira me
puxeron de defensa tiña claro que onde me gustaría
estar era na portería. Os anos do Villagarcía foron unha
confirmación de cal quería que fose a miña posición no
equipo, sen dúbida algunha.
María: Cando era pequena meu irmán acostumaba
poñerme de porteira cando xogaba na casa. Lembro
que o odiaba, dábame moito medo. Co tempo funlle
collendo o gusto, e aínda que no meu primeiro ano de
benxamín xogaba como extremo esquerda, o meu
sempre foi ser porteira, polo que en alevíns dei o salto
á portería.
Tendes algún, ou algunha, porteira como referente?
Carmen: Casillas. Crieime véndoo xogar e para min
sempre foi un referente.
María: Gústanme moito Courtois e Neuer, aínda que
xogando identifícome máis co primeiro.
Na temporada pasada estabades na Primeira Galega.
Foi fácil adaptarse a ela coa vosa idade?
Carmen: Si, non me resultou complicado. Tiña moitas
gañas de que a idade mo permitise.
María: Na miña opinión, o nivel na Primeira Galega do
ano pasado foi bastante elevado, pero eu xa tiña
disputado partidos co equipo en tempadas anteriores e
sabía o esforzo que supoñía, así que non me custou
moito adaptarme.
Estabades nos equipos de referencia na vosa
comarca. Vívese o fútbol feminino dun xeito especial
tanto no At. Arousana coma no Val?
Carmen: Para min foi especial porque era o meu
primeiro ano no fútbol feminino. Levaba moito tempo
seguindo ao equipo e indo a ver partidos. Como xa
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dixen, incluso adestrei con elas antes de poder xogar. É
un equipo loitador e que cre firmemente no fútbol
feminino.
María: O fútbol feminino no Val sempre foi un dos
aspectos máis importantes do club. Á xente
encantáballe irnos ver xogar, polo que era moi
especial.

María: O nivel de concentración, para min, é
fundamental na Segunda española, non te podes
relaxar nin un segundo porque hai xogadoras cun
grandísimo nivel que che fan un gol ao mínimo erro.
Na Primeira Galega é distinto, tes máis marxe para
errar.

Como se producen os contactos para trocar de club e
entrar na Segunda española?
Carmen: Pois a verdade é que nunca preguntei como
chegaron a min. Pero cando mo propuxeron fíxome
moita ilusión. Era unha experiencia que non quería
deixar pasar.
María: Mediante unha excompañeira miña do Val, que
fichara polo Orzán ao comezo da tempada. Falou co
adestrador, decidimos que fora probar e gustoume
moito. Así que fichei polo club. Agora estou moi
contenta.

O ano pasado participades cos vosos combinados da
creación do Campionato Galego de Seleccións
Comarcais. Que vos parece esa nova competición?
Carmen: Perfecta! É un paso importante para darnos a
coñecer. Son moitas as rapazas que teñen moi bo nivel,
pero que non se coñecen por que non hai este tipo de
campionatos.
María: Paréceme unha iniciativa moi boa para dar a
coñecer ás nenas.
Estades nun período evolutivo. Que aspectos técnicos
debedes mellorar?
Carmen: Tentar saír máis de debaixo dos paus e falar
máis co equipo.
María: Creo que sempre se pode mellorar en todos os
aspectos, pero si teño que destacar algún diría que o
xogo cos pés non é o meu forte.

Chegades e logrades a titularidade. Que diferenzas
atopades entre a Primeira Galega e a Segunda
española?
Carmen: Ben, o nivel para min, en concreto, é
totalmente distinto. Só xogara un ano nun equipo
feminino e con rapazas da miña idade que, coma min,
comezaban a adaptarse. De aí pasei a xogar noutro no
que as idades eran moi superiores e con rapazas que
tiñan moi bo nivel no fútbol. Coa axuda das
compañeiras e dos adestradores funme adaptando.
Agora mesmo síntome totalmente integrada e moi
cómoda.

E a vosa característica máis salientable?
Carmen: Saio ao campo sempre coa mellor das
actitudes e querendo dar o mellor de min. Neste ano
traballei moito o xogo cos pés.
María: Creo que teño uns bos reflexos.
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É difícil compaxinar o fútbol cos estudos?
Carmen: Estou cursando 4º da ESO. Por suposto non é
doado pero sempre pensei que, con organización e
ganas, o tempo dá para todo. Sempre me inculcaron a
importancia dos estudos. Aos meus pais dálle medo,
pero pouco a pouco vou demostrándolles que podo
atender as dúas cousas. Este ano custoume máis
centrarme e organizarme, porque os adestramentos
precisan de máis tempo pola distancia, pero o
resultado, polo momento, é moi satisfactorio.
María: Eu tamén estou cursando 4º da ESO. Vaime
bastante ben. Gústanme moito as ciencias pero o que
mellor se me dá son as matemáticas. Nunca tiven
problema cos estudos, polo que os meus pais non
tiveron a necesidade de advertirme.

Sigamos cos contrastes. Seguro que lembrades unha
gran parada. Contádenos como, cando e contra quen
foi.
Carmen: Toda parada para min é importante, pero sen
dúbida as que che quedan gravadas son os penaltis.
Nesta tempada foi parar un penalti que me pitaron a
min mesma en Barbadás.
María: Para dicir unha desta tempada, voume quedar
cunha que fixen ante o Sárdoma, na primeira volta, ao
remate de cabeza nun córner.
E o voso maior erro nun partido?
Carmen: Supoño que moitísimos! Trato de esquecelos
e centrarme no seguinte partido.
María: A tempada pasada, nun partido co Val,
marcáronme un gol por durmirme co balón nos pés,
por exemplo.

Cal é a chave para poder compaxinar as dúas
actividades?
Carmen: Sen dúbida, a organización e a constancia.
María: Ter as cousas organizadas. Como di a miña nai,
“sempre hai tempo para todo”.

E en partidos, cal foi o mellor e o peor?
Carmen: A nosa primeira volta creo que foi moi boa.
Non sería capaz de quedarme con ningún dos partidos
en especial.
María: Gustoume bastante o partido de hai unhas
semanas contra o Gijón, pero non sabería dicirche... E
como peor sempre me vou lembrar dun hai uns anos
contra o Portosín, horroroso.

En breve saberemos se Galiza sub’16 se clasifica
para as semifinais do Campionato de España. Que
diferenzas hai entre a selección de Petaca da pasada
temporada e a deste?
Carmen: Creo que somos un grupo con moitísima
ilusión. Ademais creo que este ano, sendo todas novas
e sen coñecernos, conxeniamos enseguida.
María: Eu creo que as dúas seleccións eran uns
grandísimos conxuntos, pero pode que este ano
xoguemos máis en equipo.

Nestes anos téndesvos enfrontado contra moitas
rivais, tanto en Liga como nos Campionatos de
España autonómicos. Que xogadoras chamaron a
vosa atención?
Carmen: Son moitas as compañeiras que para min
merecerían unha mención.
María: Hai moitísimas futbolistas con talento no fútbol
feminino. Como exemplo vou poñer á miña
compañeira Nerea, que me parece unha grandísima
xogadora.

Logo de tres vitorias, que aconteceu no último
partido para perder contra Aragón?
Carmen: Atopámonos cunha selección forte e efectiva
e nós perdoamos desperdiciando as ocasións que se
nos presentaron.
María: Tamén puido ser que nos relaxáramos un pouco
ao ter gañado os anteriores encontros.
15

FF
Carmen: Téñoo moi claro! Primeiro a Petaca por
confiar en min e segundo aos técnicos que me
adestraron ata o día de hoxe.
María: Ese título iría para todas as compañeiras que
participaron,os adestradores, fisios, acompañantes ... A
toda esa xente á que, coa súa axuda, fixeran posible ese
título.

Unha das seleccións ás que gañarades no primeiro
sector é Madrid, que xa está nas semifinais. Tendo en
conta esa referencia, que posibilidades ten a
selección galega para lograr o título?
Carmen: Todas! Creo que estaremos aí merecidamente
e que as posibilidades cada vez son máis.
María: Nós temos que ir confiadas das nosas
posibilidades, xogar como viñemos facendo ata agora e
demostrar o que sabemos facer, porque equipo temos
de sobra.

E como o celebrariades?
Carmen: Coas miñas compañeiras de equipo.
María: E cunha festa moi grande (risos). A verdade é
que non sei, haberá que verse no momento.

Xogar as semifinais sería o momento máis
importante da vosa carreira?
Carmen: Por suposto que sería un momento moi
importante, a todos nos gusta gañar. Xogar e gañar
unhas semifinais
coa selección ...
Dende que xogo
ao
fútbol,
as
competicións máis
importantes son as
xogadas
coa
selección galega e
co
equipo
Villestro
esta
tempada.
María: Sería un
momento
importante posto
que nunca xoguei
unha final ou
semifinal, así que
creo que sería
algo bonito. Para
min todas as
competicións son importantes, e agora mesmo estou
centrada nos partidos que me quedan co Orzán, pois
xogámonos moito.

Antes de saír ao campo, tendes algunha teima?
Carmen: Non! Non son supersti-ciosa! Eu creo no
adestramento e nas ganas!
María: Eu si son
maniática e supersticiosa. Fago
moitas
cousas
“raras” antes de
saír ao campo e
dentro del. As
miñas compañeiras sempre rin
moito cunha que é
deixar os zapatos
colocados en liña
recta, co dereito
máis adiante que o
esquerdo, antes do
encontro e no
descanso.
Qué é o mellor de
estar
na
selección?
Carmen: A experiencia e compartir cousas coas
compañeiras.
María: As viaxes, xogar contra xente doutros lugares,
as compañeiras ... Ten moitas cousas boas.

Como é esta sub’16 por dentro?
Carmen: Somos un grupo no que non hai ningún
problema entre nós. Todas temos moi boa relación.
Sempre está todo moi ben organizado, nos hoteis
procuramos estar xuntas e compartir as horas
anteriores aos partidos. Antes dos partidos tentamos
animarnos entre nós e darnos confianza.
María: Son todas moi majas, levámonos xenial.
Sempre nos rimos moito e andamos a bromas e iso ...
O ambiente non podía ser mellor. Isto creo que se
demostra no campo, pois nos apoiamos unhas a outras
e somos unha piña.

Volvamos ao voso club. Que valoración facedes
dunha temporada que está a piques de rematar?
Carmen: Creo que foi unha tempada máis que
aceptable. A primeira volta foi estupenda e na segunda
tivemos un pequeno baixón no que as lesións tiveron
moito que ver. Pero creo que nos adaptamos
perfectamente e demos guerra.
María: A nós quédannos partidos claves que hai que
gañar para lograr a permanencia. Malia isto, estou moi
contenta tanto co traballo indivdual como no colectivo
do equipo.

Imaxinade que conseguides o título, que sería o
primeiro na historia dunha sub’16 galega. Xa
pensastes a quen llo dedicariades?

Complementades a vosa formación con treinos
nalgunha escola de porteiras?
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Carmen: Non.
María: No meu caso tampouco. No club temos un
adestrador especial para porteiras.

grandísima porteira e é todo un pracer poder xogar con
ela.

Estades na elite do fútbol galego pero, até onde vos
gustaría chegar?
Carmen: Non me poño metas! Quero seguir xogando
ao fútbol e tratar de que, dalgún modo, o fútbol
feminino sexa máis recoñecido. Por iso, todo o que
sexa progresar neste campo será, por suposto, benvido.
María: A min gustaríame
chegar canto máis lonxe
mellor, pero é unha tarefa
moi difícil. De ser así, eu
sempre soñei con xogar
nalgunha gran liga do
estranxeiro e na selección.
Neste momento, no voso
grupo de Segunda, cal é a
porteira que máis vos
gusta?
Carmen: Hai moi bo nivel!
Non podería dar un só
nome.
María: Creo que todas teñen
un grandisímo nivel, polo
que non sabería con cal
quedarme.
Como é a vosa relación?
Carmen: Levámonos moi
ben, compartimos ideas,
axudámonos en todo canto
podemos e, no posible,
mantemos contacto fóra das
concentracións.
María: Creo que Carmen é
unha grandisíma persoa e
porteira. Lévome moi ben
con ela e, como di,
mantemos, no posible, o
contacto cando non estamos
coa selección.
E por último, facede vós
unha valoración sobre a
outra.
Carmen: María é una
porteira con moita calidade,
segura do que fai. Persoalmente é das que máis me gusta debaixo dos paus.
María: Penso que é moi boa rapaza, coma o resto das
compañeiras da selección. Rímonos moito nas viaxes e
na habitación. No aspecto futbolístico, paréceme unha

Fotos: Revista do Fútbol Feminino Galego.
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do tempo: detalles, feitos, comentarios, anécdotas e
referencias moi útiles, que me deixan en débeda cara á
súa persoa, por toda a achega de coñecementos que me
ofreceu.

Matilde Alonso,
in memoriam

Problemas laborais, impedíronme o poder desprazarme
para darlle o meu último adeus a esta muller que
contribuíu a escribir a historia do fútbol feminino
galego; muller que nos precedeu na loita por un
deporte máis xusto e igualitario, unha desas persoas
únicas na vida, que te quedan gravadas para sempre.

Pilar Neira
Convén botar a vista atrás, para comprender o mérito e
esforzo, dos que fixeron posible que hoxe poidamos
gozar dun deporte, que malia ter que seguir sorteando
algúns temporais, empeza ser recoñecido pola
sociedade.
É de xustiza, honrar a memoria dunha muller que fixo
posible a nosa identidade: MATILDE ALONSO
FILGUEIRA (1948-2015).

O fútbol feminino galego ten que estar moi agradecido
pola súa achega, e que mellor forma de honrar a súa
memoria que realizar unha proposta á FGF:
QUE A COPA FGF FEMININA PASE A
DENOMINARSE MATILDE ALONSO FILGUEIRA.

Atendendo a vontade de varias rapazas que querían
practicar o fútbol, e non atopaban o xeito de facelo,
esta mestra de profesión, liderou no 1994, a
constitución do equipo feminino, Xuventude de
Aguiño.

Dou o primeiro paso.
Matilde,
Alá onde esteas, que a terra che sexa leve.

A súa loita, xunto a dirixentes do At Arousana e
Salnés, para que o fútbol feminino fose recoñecido
pola FGF, non pode quedar en saco roto.
Como adestradora, foi a primeira muller galega en
acadar un titulo oficial, a Liga Galega de 1999, nunha
brillante tempada onde as aguiñenses conseguiron
facer dobrete.
Ser campioas de Liga e Copa baixo as súas ordes,
supúxolle ao seu equipo poder participar nunha
competición oficial fóra das nosas fronteiras.
O currículo de Matilde, non queda só no dobrete
acadado como adestradora, porque tras cederlle o posto
ao finalizar a tempada 98-99, a Andrés Monteagudo,
lonxe de desvincularse do deporte rei, Matilde seguiu
ligaada ao club, exercendo os labores de directora
deportiva, (posto dende onde lle abriu as portas do
fútbol 11 a Verónica Boquete).
Tiven a honra de coñecela persoalmente, a última
ocasión que coincidimos, hai menos dun ano, foi en
Porriño, durante o transcurso da Gala do Deporte
Feminino Galego organizada por Mudega, onde
recibiu un merecido premio pola súa traxectoria. Malia
os 143 quilómetros de distancia que separan o meu
concello; A Coruña, do seu, Aguiño, gocei en moitas
ocasións de contactos con ela mediante o Facebook,
conversas que cambiaron por completo o meu sentido

Foto: Matilde Alonso e Pili Neira. © Mudega.
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4. Fútbol español

A ver se sabes …

4.1. Quen foi o primeiro equipo ao que lle
convocaron unha xogadora para un Mundial?

1. Copa do Mundo

a) Barcelona; b) L’Estartit; c) San Gabriel; d)
Rayo Vallecano; e) Espanyol.

1.1. Even Jostein
Pellerud gañou para
Noruega o Mundial
de 1995. A que
selección dirixiu no
1999?

4.2. E cal foi esa xogadora?
a) Andréia; b) Domínguez; c) Cristiane; d)
Yamamoto; e) Milene.

a) Estados Unidos; b) Dinamarca; c) Canadá; d)
China; e) Suecia.

5. Fútbol galego

1.2. Quen foi a guardarredes máis goleada no
Mundial do 2003?

5.1. Quen foi o primeiro rival da selección
galega sub’25?

a) Jung-Mi; b) Dedo; c) Volkova; d) Ferro; e)
Yamago.

a) País Vasco; b) Asturias; c) Castela-A Mancha;
d) Cantabria; e) Murcia.

2. Eurocopa

5.2. E quen foi o primeiro seleccionador desta
categoría?

2.1. Cantas Eurocopas
gañou
a
actual
seleccionadora
alemá,
Silvia
Neid,
como
xogadora?

a) José Mañana; b) Petaca; c) Quinocho; d) Paco
Barcala; e) Plácido Cortés.

6. Actualidade
a) Ningunha; b) Unha; c)
Dúas; d) Tres; e) Catro.

6.1. Cantos equipos españois xogarán a
Champions 2015/16?

2.2. E como seleccionadora?
a) Un; b) Dous; c) Tres; d) Catro; e) Ningún.
a) Ningunha; b) Unha; c) Dúas; d) Tres; e) Catro.
6.2. Quen domina na actualidade o ranking
FIFA?
3. Copa de Europa
a) Estados Unidos; b) Francia; c) Xapón; d)
Alemaña; e) China.

3.1. E cantas Champions gañou a propia Neid?
a) Ningunha; b) Unha; c) Dúas; d) Tres; e) Catro.

Solucións do número 18:
1.1. a; 1.2 b; 2.1. a; 2.2. c; 3.1. e; 3.2. a; 4.1. a; 4.2. a; 5.1
a; 5.2. a; 6.1. d; 6.2 e.

3.2. En que país foi xogado o primeiro partido
desta competición?
a) Alemaña; b) Dinamarca; c) Holanda; d) Italia;
e) Suecia.
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troco de dirección. Posteriormente, ás dúas horas
daquel episodio, non podía apoiar o pé por mor da
intensa dor. Grazas a que contaba cun seguro médico
outorgado polo club, tiven unha atención inmediata.
Aos poucos días recibín o diagnóstico: tiña o menisco
do xeonllo esquerdo quebrado, polo que se me
recomendou facer unha cirurxía na Coruña, onde fun
intervida. Foi o que fixen e os custos de traslado,
medicación e a propia cirurxía foron cargados á conta
do seguro. Emocionalmente, cando a unha xogadora, e
máis sendo estranxeira, lle pasa unha situacións como
a descrita, sénteste apoiada e protexida, só lidas coa
dor da intervención e a recuperación física. Así, a
recuperación emocional da lesión é menor,
sobrelévase. Sinceramente, creo que tiven sorte de ter
caído nun gran club que, malia ser de Segunda
División, me axudou a superalo. Non quero nin
imaxinar o que podería ter acontecido de non terme
atendido dun xeito tan correcto e oportuno nese
momento. Desafortunadamente, hai poucos casos nos
que o problema se resolve desta maneira e é unha
mágoa. Para unha xogadora que non recibe este tipo de
atención, será difícil emocionalmente o afrontamento e
a recuperación porque non só lidas cunha dor física,
mais tamén emocional.

Lesións
Mabel Ramos Aguirre
Mabel Ramos xogou nas Celestes, no Friol, na
Milagrosa, no Victoria e na selección mexicana.
Actualmente exerce como psicóloga deportiva,
licenciatura obtida na Universidade de Anahauac.

“As lesións musculares van directas á cabeza do
xogador”
Vicente del Bosque
Nesta edición veremos a orixe, as consecuencias das
lesións deportivas nas futbolistas, ademais das
diferenzas particulares que as mulleres, neste deporte,
podemos manifestar na hora de ter unha lesión
practicando fútbol. Como todos sabemos, a fisionomía
é diferente entre homes e mulleres, pero tamén o xeito
de afrontar as lesións a nivel psicolóxico.
Cómpre mencionar que existen diferentes tipos de
lesións dependendo das características das xogadoras,
comezando polas diferentes posicións de xogo dentro
dun equipo. Tamén é importante mencionar que as
distintas divisións que existen no fútbol feminino son
diferentes en nivel e intensidade entre elas mesmas.
Malia que haxa diferenza entre Primeira División,
Segunda División ou torneos locais, as lesións que se
podan presentar en xogadoras son de distintas orixes e
se lles dá un seguimento de recuperación moi distinto.
Por exemplo, un Atlético Féminas que teña unha
xogadora cunha lesión de xeonllo, o máis seguro é que
se lle atenda de maneira inmediata e que, se fose
preciso operala, lle farían a cirurxía nuns poucos díasPola contra, é posible que unha xogadora dunha
categoría inferior, ao ter unha lesión de ligamento
cruzado, sexa moito máis difícil que reciba unha
atención inmediata e moito menos pensar que os custos
non correrán por conta dela.

Moitas veces, os clubs non contan con estrutura para
atender este tipo de situacións pero quizais é cuestión
de visión e non necesariamente desembolsar o diñeiro
pagando un seguro así porque si. Creo que moitos
aínda seguen con esa resistencia de no investir en
seguros para as súas xogadoras porque o ven como “un
gasto innecesario”, pero é normal que unha xogadora,
cando se sente protexida, vai dalo todo como persoa e
deportista para o seu club. É igual que cando un
traballador, nunha empresa, se sinte amado, valorado e
respectado. Seguramente dará todo por facer máis
produtiva a empresa para a que traballa. Haberá
equipos femininos de Primeira División nos que, se
unha xogadora se lles lesiona non lle brindan a
atención de primeira como se merece, e haberá clubs
de Segunda División, como P.M. Friol que, mesmo
sendo de Segunda División, si o fagan. Realmente,
creo que non é unha cuestión monetaria senón de
visión e de responsabilidade social.

Esta situación de desigualdade a niveis económicos
pode provocar moitas cousas a nivel emocional que,
desde logo, afectan ao tempo de recuperación da
xogadora. Como experiencia profesional e persoal
porei un exemplo que como xogadora me aconteceu.
En outubro do 2010 cheguei desde México á cidade
galega de Lugo. Incorporeime ao P.M. Friol, equipo da
Segunda División española. No mes de xaneiro do
2011, despois de realizar unha intensa pretemporada,
no primeiro partido do ano, que se disputou en León,
escoitei un estraño ruído no meu xeonllo ao facer un

Neste tema de desigualdade co fútbol feminino,
ademais de que non se conta con estadios e coa axuda
económica, tamén a desigualdade de xénero provoca
non só problemas deportivos senón tamén emocionais,
e iso non sei se a xente o ve, e se o ve, non sei se van
facer algo para cambialo.
Ignacio Bocardo, despois de nove anos como
fisioterapeuta do Cádiz C.F., menciona que as lesións
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musculares son a maior patoloxía para un futbolista.
As causas máis frecuentes son:
-

-

-

-

-

Tecnolóxicas: causadas por un material
inadecuado, a movementos defectuosos, mala
técnica.
Erro electrolítico: exceso de sudoración ou
diuresis. Perda excesiva de ions (sodio,
potasio, magnesio…) e da auga.
Traballo excesivo: aparece ao final dos
partidos,
traballo
en
anaerobiosis,
producíndose demasiado ácido láctico e
acidose intrafibrilar. Isto agrávase pola
continuación do esforzo, instalándose un
círculo vicioso, pois se impide a chegada do
aporte sanguíneo e osixeno pola contracción e
non se elimina o ácido láctico.
Temperatura: o frío pode provocar que non
haxa un bo aporte sanguíneo ao músculo
debido á vasoconstrución.
Troco de treinador: cando se produce un
troco de treinador nun equipo, no só troca este
cargo. Moitas veces trae consigo o troco de
preparador físico e outras ocupacións.
Normalmente un treinador novo vén cando o
anterior fracasou nos seus obxectivos. Cada
treinador ten unha forma de formular os
treinos, os partidos, e pode que intensifique os
mesmos para que os seus sistemas sexan
captados coa maior brevidade posible. Isto fai
que aumente o número de sesións dun treino e
hai veces que o tempo de recuperación non é
suficiente.
O troco de superficie de treinamento: o
amortecemento non é o mesmo, en cemento,
en parqué ou en area, que en relva, e a forza
que o corpo ten que facer para adaptarse a
estes trocos non é a mesma, se isto acontecer
varias veces seguidas. Nese caso, os músculos
vense afectados por sobrecargas.
Desequilibrio
muscular:
como
pode
acontecer, por exemplo, no erro de golpeo de
balón.
Freadas bruscas: producen un aumento na
presión intramuscular e hai veces que o
músculo non soporta e racha.
Outros: falta de descanso, mala alimentación,
infeccións …

O estado psicolóxico da futbolista determinará,
en gran medida, a probabilidade e posibilidade
de lesión porque altera o equilibrio da
ansiedade e o estado de ánimo.
Cando
unha
deportista
se
atopa
psicolóxicamente ben, o seu rendemento
aumenta. Cando unha deportista se atopa mal
psicoloxicamente, o seu rendemento é menor e
ademáis ten maior risco de producirse unha
lesión muscular. A ansiedade defínese como
un triple sistema de resposta adaptativa ao
medio: motor, fisiolóxico e cognitivo. En
canto ao estado de ánimo, cando está baixo as
respostas
neurofisiolóxicas
se
atopan
diminuídos, baixa a motivación, hai unha
perda do gusto pola práctica deportiva. O
estado anímico dunha xogadora débese ao
estado de ansiedade e ao estado de ánimo. A
consecuencia directa é que hai unha maior
descoordinación na área neureo-fisioloxica, é
dicir, na neurotransmisión dos impulsos
musculares.
O ideal é que o estado de ansiedade sexa normal, nin
alto nin baixo e que nunha situación de alerta os
sistemas estean ben preparados. Ademais de que o
traballo preventivo que se realice no ximnasio, xunto
co fortalecemento das variables psicolóxicas da
deportista, tales como a motivación, a autoconfianza,
visualización, a concentración, etc., axudará a prever e
afrontar calquera tipo de lesión.

Ignacio Bocardo clasifica as lesións musculares en:
• Lesións non traumáticas:
- Cambres.
- Outros.
•

Contusións.
Elongación ou estiramento.
Sobrecarga.
Contractura.
Desgarro ou rotura fibrilar.
Rotura muscular.
Complicacións da cicatriz.

Lesións traumáticas:
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Islandia que nunca deixa de competir até o asubío
final. Brasil non decepcionou pero o seu erro de
empatar sen goles no primeiro partido contra China
pasoulle unha excesiva factura que mandou o equipo a
xogar polo sétimo lugar, onde non tivo problemas para
derrotara Suíza (4-1) con dous tantos de Marta. A
verdadeira decepción estivo no actual campión do
mundo, Xapón, que cunha selección en transición, á
que lle faltaban nomes moi importantes, só foi capaz
de superar a Portugal no grupo, e a Islandia no choque
polo noveno lugar. A loita por non ser último estivo
entre Portugal e China. Gañaron as locais aos penaltis
logo que Sílvia conseguira o 3-3, nunha pena máxima,
no derradeiro minuto dun partido estraño, no que as
asiáticas, ao comezo, vencían or 2-0.

Algarve e
Chipre, co ollo en
Canadá
Algarve e Chipre son, sempre, torneos amigables
que revisten un nivel competitivo especial.
Acostuman estar, se non as mellores, si unha
pléiade das mellores seleccións mundiais. Son
competicións que, en anos de Mundial ou
Eurocopa, hai que telas en conta. Ambos eventos
tiveron lugar catro meses antes do partido
inaugural en Canadá e son a derradeira gran cita
na que se poden valorar enfrontamentos entre os
grandes combinados, os aspirantes reais ao cetro
mundial.

Inglaterra campión en Chipre
Noutro lado, en pleno Mediterráneo, Inglaterra facía
bos os prognósticos que lle daban favorita no torneo de
Chipre. As inglesas só cederon un empate concedido a
Holanda na segunda xornada. Na final derrotaron a
Canadá cun gol de Sanderson logrado aos 67 minutos.
A sorpresa agradable foi México, que acadou o
terceiro posto logo de liderar o grupo C e virar un
encontro que se lle puxera moi complicado contra
Italia. As aztecas conseguiron a vitoria con dous goles
de Franco e Pérez logrados nos minutos 86 e 97 de
partido. Australia foi quinta facendo un excelente
papel, salvo o día no que perdeu contra Inglaterra por
3-0. No último xogo, golearon a Chequia por 6-2. As
australianas teñen un dos equipos con máis variantes
finalizadoras, tanto e así que oito futbolistas marcaron.
Holanda foi a gran decepción do torneo insular.
Conseguiu dous empates na fase inicial e caeu contra
Escocia no partido polo sétimo posto. As holandesas
nunca puideron parar á escocesa Little, autora dos tres
tantos recibidos.

A Algarve Cup para Estados Unidos
Estados Unidos levouse por décima vez a vixésimo
segunda edición do torneo que se celebra no sur de
Portugal. O equipo norteamericano só cedeu un empate
na última xornada da fase de grupos. Ese punto
garantíalle o acceso á final, na que se viu as caras
contra unha esperanzadora Francia, que chegara a
disputa polo título ao ritmo do xogo que marcou
Eugene LeSommer, considerada a mellor futbolista do
torneo. As galas desfixéronse sen apertar demasiado ás
locais lusas, para despois facelo con comodidade de
Dinamarca e con relativa facilidade, pois só viraron o
xogo ao comezo do segundo acto, contra as vixentes
campioas
mundiais. No
partido
final,
as
estadounidenses baixaron ás galas da nube ao deixar o
encontro case fechado no descanso cos goles de
Johnston e Press.
Alemaña, que decepcionou tras caer contra Suecia na
primeira xornada, acabou por ter que xogar contra as
mesmas escandinavas polo terceiro e cuarto posto. Aí,
favorecidas por un gol de Mittag no minuto tres,
manexaron o choque con certa comodidade.
Esperábase máis de Šašić Okoyino, pero en Portugal
non aflorou a súa capacidade goleadora.
O quinto lugar foi para Noruega despois de golear, 5-2,
a unha Dinamarca que está indo a menos nos últimos
anos. As norueguesas estaban nun grupo complicado,
tendo como rivais aos Estados Unidos, esa emerxente
Suíza, capaz de dar unha sorpresa a calquera e unha

Foto: Estados Unidos. (c) FPF.
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As competicións
ompeticións
Copa do

Grupo A
20/09. Filadelfia: Nixeria – Corea do Norte: 0-3
21/09. Washington D.C.:
.: EE.UU. – Suecia: 3-1
25/09. Filadelfia: Suecia – Corea do Norte: 1-0
25/09. Filadelfia: Estados Unidos – Nixeria: 5-0
28/09. Columbia: Suecia – Nixeria: 3-0
29/09. Columbia: Corea do Norte – EE.UU.: 0-3

Mundo

1. USA, 9; 2. SWE, 6;; 3. PRK, 3; 4. NGA, 0.

2003
O grupo B presentaba varias incógnitas. Todos eran
conscientes da tradición futbolística de Noruega e
Brasil pero había moita expectación por ver o que unha
nova Francia, baixo a batuta de Élisabeth Loisel, podía
dar de si logo da súa mediática clasificación
clasifica
europea
tras deixar fóra a Inglaterra vencéndolle nos dous
partidos por 1-0. Para comezar, as galas notaron unha
falta de consistencia en partidos físicos, polo que
perderon cunha Noruega que defendía o título.
título No
outro encontro, a Brasil de Kátia e xa
x tamén de Marta,
non deixou pasar a oportunidade de facerlle tres a
Corea do Sur. As brasileiras, nese seu jogo bonito,
consolidaron o pase directo goleando a Noruega,
dedicada a correr atrás do balón incapaz de impoñer o
seu poder físico. Francia tamén gañou,
g
pero con máis
problemas dos previstos fronte unha Corea do Sur que
quixo disputarlle a posesión. Un gol de Pichon, a
muller gol das bleuses,, a falta de seis minutos,
serviulles para sumar os primeiros tres puntos. Na
última data do grupo, Noruega asoballou
aso
a Corea do
Sur e Francia, con outro tanto de Pichon na
prolongación, adornou a súa participación deixando
recado do seu atractivo futuro empatando con Brasil.

2003 ía ver como un mesmo país sería sede da Copa
do Mundo por segunda vez. A apertura comercial a
occidente do xigante asiático tiña no seu deseño o
investimento para organizar grandes eventos
continentais e mundiais. O Mundial de fútbol
feminino, uns Xogos Olímpicos que tiña asignados
Pequín desde o 13 de xullo do 2001, e outros de tipo
continental en diversos deportes, pretenderon relanzar
unha imaxe competitiva de China no mundo.
mundo Todo
mudou por unha epidemia de SARS (Síndrome
Respiratorio Agudo Severo) que tamén obrigada a
retrasar o torneo de clasificación celebrado en
Tailandia. A epidemia afectou a 32 países da zona,
infectou a máis de oito mil persoas e matou a case mil,
das que 349 foran na propia China. O 7 de abril a AFC
decidiu que,, por razóns sanitarias, China non era un
lugar seguro para acoller o Mundial.
O 27 de maio, respectando os prazos
azos estipulados para o
caso de xogarse en China, Estados Unidos asumiu a
organización propoñendo catro estadios, RFK,
Columbus Crew, Spartan e o The Home Depot de
Carson, ao sur dos Ánxeles, sede do centro nacional de
treinos da federación norteamericana, cuxas bancadas
serían reformadas para albergar a 30.000 seareiros en
dous meses. Estados Unidos, a súa liga de fútbolo
profesional, WUSA, viu naquela circunstancia unha
nova hipótese para relanzar a súa competición. China,
en calquera caso, recuperaría a organización catro anos
máis tarde pois FIFA lle concedera a organización de
dous Mundiais consecutivos.

Grupo B
20/09. Filadelfia: Noruega – Francia: 2-0
21/09. Washington D.C.:
D.C. Brasil – Corea Sur: 3-0
24/09. Washington D.C.:
D.C. Noruega – Brasil: 1-4
24/09. Washington D.C.:
D.C. Francia – Corea Sur: 1-0
27/09. Foxborough: Corea do Sur – Noruega: 1-7
27/09. Washington D.C.:
D.C. Francia – Brasil: 1-1
1. BRA, 7; 2. NOR, 6;; 3. FRA, 4; 4. KOR, 0.

No puramente deportivo, o grupo A ficou sorteado con
dous equipos favoritos, Estados Unidos e Suecia, que
fixeron certos os prognósticos, deixando fóra
fór a Corea
do Norte, estreante no torneo, e a unha Nixeria con
moitas variacións na súa selección que rebaixaron as
prestacións dun equipo que levaba anos progresando
malia non ter rivais no seu continente.
Logo que Estados Unidos derrotara a Suecia e Corea
do Norte ás africanas, a segunda xornada tiña un
determinante partido entre europeas e asiáticas. Un gol
de Victoria Svensson cando transcorría o minuto sete
levou ás suecas ao triunfo e, grazas ao seguinte contra
Nixeria, á clasificación para os cuartos.

No grupo C Alemaña era a candidata ao primeiro lugar
e Canadá, con Even Pellerud, o seleccionador
selec
que
dirixira a Noruega no título de oito anos antes, ao
segundo, mesmo que podía existir a sospeita de se o
fútbol das nadeshiko fora capaz de aproximar o seu
nivel, baseado tamén no toque, ao das
norteamericanas. O calendario adiaba esa incógnita
para o último día pois antes, nuns partidos moi planos
no que eran as súas previsións.
previsións O anterior serviu para
engadir a estatística positiva das alemás, ver que
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Latham, Hooper e Sinclair significaban moito para as
canadenses, que a nipona Otani non quería
desaproveitar a súa presenza diante de tanta xente,
pero que nese equipo o fútbol xurdía segundo o fluxo
sanguíneo de Homare Sawa, e que Arxentina estaba
demasiado verde para afrontar un evento deste nivel.
No partido decisivo do grupo tamén se cumpriron os
prognósticos e Canadá, malia comezar perdendo,
acabou sendo superior a Xapón.

máis que reducir a un gol a diferenza. Gana fixo un
gran papel e os seus inxenuos erros tácticos
condicionáronlle os resultados. A experimentada
capitá, Alberta Sackey, foi a muller sobre o que xirou o
alegre fútbol ofensivo das africanas insuflado por unha
futbolista de talento creador como Adjoa Bayor. Rusia,
que foi a segunda clasificada, limitouse a facer o que
estaba previsto, gañar a Australia cunha gran dose de
fortuna, ás ganesas nun gran partido de Saenko, e
ceder o primeiro lugar a China, no último encontro,
indo case todo o tempo condicionadas polo gol de Bai
aos 16 minutos.

Grupo C
20/09. Columbia: Alemaña – Canadá: 4-1
21/09. Columbia: Xapón – Arxentina: 6-0
24/09. Columbia: Alemaña – Xapón: 3-0
24/09. Columbia: Canadá – Arxentina: 3-0
27/09. Foxborough: Canadá – Xapón: 3-1
27/09. Washington D.C.: Arxentina– Alemaña: 1-6

Grupo D
21/09. Carson: Australia – Rusia: 1-2
21/09. Carson: China – Gana: 1-0
25/09. Carson: Gana – Rusia: 0-3
25/09. Carson: China – Australia: 1-1
28/09. Portland: Gana – Australia: 2-1
28/09. Portland: China – Rusia: 1-0

1. DEU, 9; 2. CAN, 6; 3. JPN, 3; 4. ARG, 0.

O grupo D tamén un candidato cun nivel futbolístico
superior aos outros combinados: China, cun conxunto
preparado a conciencia para gañar, por fin, o “seu non”
Mundial. Rusia e Australia, tan axiña como na
primeira xornada, deberían decidir o segundo
clasificado. Por último, Gana non podía aspirar a máis.
Ter chegado onde xa estaban, nunha primeira fase do
torneo máis importante, era o seu tope futbolístico. A
China de Ma Liangxing, coa inesgotable Sun Wen e a
frescura ofensiva dunha xogadora de 19 anos como Bai
Jie, conseguiu o primeiro lugar. Confiadas, gañaron
pola mínima a Gana, empataron con Australia e
volveron derrotar pola mínima a Rusia. Australia, por
xogo, debería ser a segunda clasificada pero foi a
última. A mala sorte dos primeiros partidos influíu no
resultado. Cando acababan de adiantarse a Rusia por
medio de Golebiowski, apañaron o empate cun gol en
propia porta de Alagich, e cando parecían ter
asegurado o empate, como mal menor, viron como
Fomina viráballes o partido no derradeiro instante.
Contra China, creceron no partido atrincheiradas no
gol de Garriock e na capacidade para resolver
problemas nas proximidades da propia área de Cheryl
Salisbury. Pero tanto esforzo só lles deu para empatar.
Na despedida, contra Gana, tiraron o primeiro tempo e
o segundo fíxoselles demasiado curto para lograr algo

1. CHN, 7; 2. RUS, 6; 3. GHA, 3; 4. AUS, 1.

A igualdade presidiu tres dos catro partidos de cuartos
de final. Só unha eliminatoria desigual no duelo entre
europeos. Alemaña, a selección máis brillante na fase
de clasificación e a única, xunto aos Estados Unidos,
que contabilizaba os seus partidos por vitorias,
esmagou a Rusia, a selección que máis problemas tivo
para garantir o primeiro lugar na fase de clasificación
europea e, probablemente, a máis afortunada na
primeira fase do Mundial. Alemaña esperou dous
momentos de desconcerto ruso para golear, una ao
comezo do segundo tempo e outra no final do partido.
En cada unha caéronlle tres tantos a Volkova. No
resto, unha Suecia moi sólida reduciu o potencial
brasileiro no xogo combinado. Por dúas veces as
suecas adiantaron ás verdeamarelas e entraron tras
doce anos de ausencia. Estados Unidos reivindicou a
súa capacidade para revalidar o título nun partido no
que non perderon a concentración fronte á dureza
mostrada polas norueguesas en fases do partido.
Chegoulles un gol de Wambach para gañar.
Finalmente, Canadá deu a sorpresa derrotando a China
cun gol que Hopper marcara no minuto sete.

Cuartos de final
01/10. Foxborough: Estados Unidos – Noruega: 1-0
01/10. Foxborough: Brasil – Suecia: 1-2
02/10. Portland: Alemaña – Rusia: 7-1
02/10. Portland: China – Canadá: 0-1
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Nas semifinais había unha
conta pendente en relación
ao acontecido había catro
anos, entón en cuartos de
final. Unha Alemaña máis
madura estaba fronte a
mesma barreira, a de ter
que saltar por riba do
equipo local, Estados
Unidos. Fíxoo aplicándose
o axioma de Lineker: “O
fútbol é un deporte no que
xogan once contra once no
que, ao final, gañan os
alemáns”. De nada serviu
o dominio norteamericano, os oito disparos do primeiro tempo con tres
ocasións
ións evidentes nos pés de Lilly, Hamm e
Wambach, porque ao descanso chegouse cun gol
logrado por Garefrekes rematando un córner. Tras o
descanso, Scurry salvou ás locais en dúas paradas ante
Prinz e Wiegmann.. Os últimos vinte minutos foron de
ataque americano
ano e na prolongación, as europeas
sentenciaron con dianas de Meinert e Prinz. Na
segunda semifinal Canadá estivo a piques de quebrar
os prognósticos porque a falta de 22 minutos púxose
por diante de Suecia cun gol de Lang. Marika
Domanski, que logo sería nomeada mellor técnica do
torneo, comezou a gañar votos para iso cunha dobre
substitución inmediata. Sjögran e Öqvist entraron por
Andersson e Sjöström mudando o 1x4x4x2 por un
1x3x5x2. Moström empatou no 79, Öqvist adiantou
ás escandinavas no 86 e Suecia pasou á final.

serviu para facer o primeiro gol. Alemaña igualou na
primeira acción do segundo tempo, nus disparo
cruzado de Meinnert. Alemaña controlou o partido
desde ese instante, grazas ao papel
p
dinámico de
Wiegmann e Lingor na franxa central. A prórroga só
durou oito minutos. Nese momento, unha falta perto da
frontal da área escandinava foi lanzada por Lingor á
cabeza de Künzer cuxo remate supuxo o primeiro
Mundial para a mannschaft.
mannschaft
Brigit Prinz, do equipo campión, foi a mellor xogadora
do torneo e, con sete tantos,
tantos a mellor goleadora.
DOMINGO 12/10/2003 (10,00) Campo: THE
HOME DEPORT CENTER (Carson) (26.137)
ALEMAÑA :2 - SUECIA : 1 (0-1)
(0
[1-1]
DEU : Rottenberg; Stegemann, Minnert, Hingst,
Gottschlich; Garefrekes (Müller 76’), Wiegmann,
Lingor, Wunderlich (Künzer
Künzer 88’); Meinert, Prinz. Sel.
Christina Theune.
SWE : Jönsson; Marklund, Westberg, Törnqvist,
Larsson (Bengtsson 76’); Andersson (Fagerström 53’),
Moström, Östberg, Sjöström (Sjögran 53’); Svensson,
Ljungberg. Sel. Marika Domanski.
Goles: 0-1 Ljungberg 41’; 1-11 Meinert 46’; 2-1
2 Künzer
98’.
Árbitro: Ionescu (Romanesa). Auxiliares: Mirt
(Romanesa) e Nadolska (Polaca).
Disciplina: Non houbo.

Semifinais
05/10. Portland: Alemaña – Estados Unidos:
Unidos 3-0
05/10. Portland: Canadá – Suecia: 1-2

Seis días despois as canadenses caían contra Estados
Unidos no partido polo terceiro lugar. De novo as
rapazas dirixidas por Pellerud volveron a estar á
altura, pero non lle aguantaron o segundo tempo ás de
April Heinrichs, que desfixo o empate
mpate por
segunda vez a través de Boxx e fechou o
partido por medio de Milbrett.
Terceiro e cuarto lugares
11/10. Carson: Estados Unidos – Canadá:: 3-1

A final foi a repetición da Eurocopa do 2001
gañada por Alemaña cun gol de ouro. O
primeiro tempo foi de dominio sueco,
desequilibrando a estrutura defensiva alemá na
zona dee Wiegmann. Rematando o mesmo, un
pase de Svensson para a rotura de Ljunberg
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Orzán – Villestro: 1-2
(0-1 Belén 31’; 0-2 Belén 35’; 1-2
2 Estefanía 87’)
Barbadás – Bértola: 1-4
(1-0 Emma 10’; 1-1 Vanesa 33’;
3’; 1-2
1 Sandra 73’; 1-3 Alba 80’; 1-4
Alba 83’)
Zamora – Oviedo Moderno B: 2-3
3
(0-1 Eider 14’(p); 1-1
1 Cynthia 41’; 1-2
1 Lucía 50’; 2-2 Saritilla 55’; 2-3
Lucía 79’)
Sárdoma – Mareo: 2-0
(1-0 Raquel 58’; 2-0
0 Natalia 89’(p))
Salamanca – Gijón: 2-2
(0-1 Irene 17’; 1-1 Celia 20’; 1-2
2 Mayra 50’; 2-2
2 Marina 75’)
Xornada 20 (08/03/2015)
Erizana – El Olivo: 0-1
(0-1 Carolina 76’)
Villestro – Victoria: 4-1
(1-0 Belén 1’; 2-0 Raquel 40’; 3-0
0 Belén 44’; 3-1
3 Alba Meilán 54’; 4-1
Ánxela 84’)
Bértola – Orzán: 3-0
(1-0 Jenny 17’; 2-0
0 Vanesa 39’; 3-0
3 María 49’)
Oviedo Moderno B – Barbadás: 3-0
3
(1-0 Lucía 31’; 2-0 Merce 88’; 3-0
0 Lucía 89’)
Mareo – Zamora: 2-3
(0-1 Sara Fernández 24‘; 1-1
1 Anina 41‘; 2-1
2 Señas 52‘; 2-2 Saritilla
68‘; 2-3 Saritilla 84’)
Gijón – Sárdoma: 1-0
(1-0 Aída 38’)
Salamanca – Friol: 2-1
(0-1 Eva 64’; 1-1 Perdi 73’(p); 2-1
1 Monti 79’)
Xornada 21 (15/03/2015)
Friol – Erizana: 2-1
0 Raisa 75’; 2-1
2 Tania 89’)
(1-0 Fany Varela 14’; 2-0
El Olivo – Villestro: 5-0
(1-0 Carolina 12’; 2-0
0 Carolina 40’; 3-0
3 Carolina 47’; 4-0 Carolina
52’; 5-0 Carla González 88’)
Victoria – Bértola: 1-2
1 Vanesa 68’; 1-2
1 Sandra 78’)
(1-0 Nere Carballo 49’; 1-1
Orzán – Oviedo Moderno B: 3-3
(1-0 Estefanía 47’; 1-1
1 Paula 64’; 2-1
2 Lara 67’(p); 3-1 Estefanía 68’;
3-2 Eider 74’; 3-3 Carla 89’
Barbadás – Mareo: 1-3
(0-1 Alba 21’; 1-1 Bibi 31’; 1-2
2 Laurina 62’; 1-3
1 Ana 89’)
Zamora – Gijón: 2-0
(1-0 Garzón 15‘; 2-0
0 Garzón 26’)
Sárdoma – Salamanca: 4-3
2 Nuria 17’; 2-2
2 Joana 26’; 3-2
(1-0 Natalia 2’; 1-1 Celia 12’; 1-2
Fátima 48’; 4-2 Marta 51’; 4-3 Perdi
erdi 55’)
Xornada 22 (22/03/2015)
Villestro – Erizana: 1-2
(1-0 Raquel 33’; 1-1 Catu 77’; 1-2
2 Luci 89’)
Bértola – El Olivo: 3-1
(1-0 Nuria 42’; 1-1 Natalia 49’; 2--1 Andrea 66’; 3-1 Silvia 87’)
Oviedo Moderno B – Victoria: 2-1
1
(1-0 Carla 11’; 1-1 Tomy 76’; 2-1
1 Carla 89’)
Mareo – Orzán: 3-1
(1-0 Alba 34’; 1-1 Bea 47’; 2-1
1 Señas 78’; 3-1
3 Sonia 89’)
Gijón – Barbadás: 1-0
(1-0 Estefanía 36’)
Salamanca – Zamora: 1-0
(1-0 Ana 14’)
Sárdoma – Friol: 0-5
(0-1 Lucía Pardo 25’; 0-2
2 Fany Varela 44’; 0-3
0 Natalia 63’; 0-4 Eva
70’; 0-5 Eva 71’)
Xornada 23 (29/03/2015)
Friol – Villestro: 2-2
(0-1 Leti 44’; 0-2 Belén 65’; 1-2
2 Fany Varela 76’; 2-2
2 Natalia 89’)
Erizana – Bértola: 2-1
(1-0 Tania 2’; 1-1 Sandra 84’; 2-1
1 Chama 89’)
El Olivo – Oviedo Moderno B: 1-1
1
(0-1 Celia 24’; 1-1
1 Carla González 70’)
Victoria – Mareo: 2-2
(1-0 Tomy 2’(p); 2-0 Tomy 18’; 2--1 Laurina 24’; 2-2 Anina 79’)
Orzán – Gijón: 4-1
(1-0 Gere 18’; 2-0 Aisha 37’; 3--0 Gere 61’; 4-0 Gere 66’; 4-1 Jessi
89’)
Barbadás – Salamanca: 0-5

Resultados
marzo
España
1ª División
Xornada 21 (01/03/2015)
Barcelona – Sp. Huelva: 7-0
San Gabriel – Rayo Vallecano: 1-3
Valencia – R. Sociedad: 1-0
Espanyol – Sevilla: 2-1
Oviedo Moderno – Trans. Alcaine: 2-1
Athletic – Collerense: 6-0
At. Madrid – Santa Teresa: 1-0
Levante – Fund. Albacete: 8-1
Xornada 22 (08/03/2015)
Rayo Vallecano – Sp. Huelva: 2-1
R. Sociedad – San Gabriel: 2-1
Sevilla – Valencia: 1-3
(1-1 Mari Paz 77’; 1-2 Mari Paz 80’)
Trans. Alcaine – Espanyol: 1-2
Collerense – Oviedo Moderno: 1-2
Santa Teresa – Athletic: 0-3
Fund. Albacete – At. Madrid: 1-3
Levante – Barcelona: 1-2
Xornada 23 (15/03/2015)
Barcelona – Rayo Vallecano: 3-1
Sp. Huelva – R. Sociedad: 2-2
San Gabriel – Sevilla: 3-0
Valencia – Trans. Alcaine: 2-1
(2-0 Mari Paz 26’)
Espanyol – Collerense: 5-2
(1-0 Anair 2’; 3-1 Anair 68’)
Oviedo Moderno – Santa Teresa: 1-2
Athletic – Fund. Albacete: 4-2
At. Madrid – Levante: 3-1
Xornada 24 (22/03/2015)
R. Sociedad – Rayo Vallecano: 2-3
Sevilla – Sp. Huelva: 0-5
Trans. Alcaine – San Gabriel: 0-1
Collerense – Valencia: 2-1
Santa Teresa – Espanyol: 1-1
(0-1 Anair 44’)
Fund. Albacete – Oviedo Moderno: 3-1
Levante – Athletic: 4-1
At. Madrid – Barcelona: 1-1
Xornada 25 (29/03/2015)
Barcelona – R. Sociedad: 3-0
Rayo Vallecano – Sevilla: 2-1
Sp. Huelva – Trans. Alcaine: 3-0
San Gabriel – Collerense: 1-0
Valencia – Santa Teresa: 1-1
Espanyol – Fund. Albacete: 2-1
Oviedo Moderno – Levante: 0-0
Athletic – At. Madrid: 0-0
Clasificación: 1. Barcelona, 67; 2. At. Madrid, 56; 3. Valencia, 54; 4.
Athletic, 50; 5.Levante, 44; 6. Rayo Vallecano, 42; 7. Espanyol, 40;
8. Sp. Huelva, 34; 9. Oviedo Moderno, 31; 10. Santa Teresa, 25; 11.
R. Sociedad, 22; 12. Collerense,
se, 21; 13. San Gabriel, 20; 14.
Transportes Alcaine, 18; 15. Fund. Albacete, 17; 16. Sevilla, 12.
12
Mellor goleadora: Adriana (Levante) 18 goles.
Guardarredes menos batida: Ràfols (Barcelona) 8 g./ 23 p. (0,35).

2ª División – Gr. I
Xornada 19 (01/03/2015)
Friol – El Olivo: 1-3
2 Carolina 48’; 1-3
1 Sarita 82’)
(1-0 Lucía Pardo 34’; 1-1 Sarita 44’; 1-2
Victoria – Erizana: 1-0
(1-0 Tomy 1’)
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(0-1 Nuria 35’; 0-2 Itziar 53’; 0-3 Silvia 70’; 0-4 Silvia 84’; 0-5 Ana
González 88’)
Zamora – Sárdoma: 2-1
(0-1 Cuchi 5’; 1-1 Raquel 29’; 2-1 Lara 61’)
Clasificación: 1. El Olivo, 57; 2. Mareo, 44; 3. Friol, 39; 4. Villestro,
39; 5. Bértola, 37; 6. Victoria, 37; 7. Sárdoma, 36; 8. Salamanca, 32;
9. Zamora, 29; 10. Erizana, 28; 11. Orzán, 26; 12. Oviedo Moderno
B, 24; 13. Gijón, 22; 14. Barbadás, 7.
Mellor goleadora: Tomy (Victoria) 19 goles.
Guardarredes menos batida: Sheila (El Olivo) 19 g./ 23 p. (0,83).

At. Arousana – Ciudad de Pontevedra: 8-0
(1-0 Paula 8’; 2-0 Lu Pujol 11’; 3-0 Lu Pujol 36’; 4-0 Raquel 39’; 5-0
Raquel 50’; 6-0 Rosi 56’; 7-0 Rosi 61’; 8-0 Raquel 78’)
Lavadores – Atlántida Matamá: 2-2
(0-1 Eva 47’; 1-1 Quiroga 67‘; 2-1 Quiroga 72‘; 2-2 Ángela 73’)
Milagrosa – O Val: 0-0
Orzán B – Tordoia: 0-1
(0-1 Rebeca 69’)
Cacheiras – Moledo: 4-1
(0-1 Silvia Rodríguez 10’; 1-0 Lucía 14’; 2-1 Lucía 63’; María
Nogueira 81’; Pati 84’)
Xornada 25 (29/03/2015)
Beluso – Moledo: 1-3
(0-1Nerea Blanco 38’; 0-2 Soraya Estévez 60’; 1-2 Melissa 72’; 1-3
Olalla Corbo 89’)
Valladares – ACRD Boiro: 5-1
(1-0 Ana Iglesias 13’; 2-0 María Álvarez 44’; 3-0 María Álvarez 50’;
3-1 Melanie 60’; 4-1 Belén 64’; 5-1 Kati 71’(pp))
San Miguel – At. Arousana: 1-9
(0-1 Bárbara 5’; 0-2 Sara González 9’; 0-3 Raquel 30’; 0-4 Raquel
49’; 0-5 Míriam 55’; 0-6 Ariane 66’; 0-7 Míriam 75’; 1-7 María Fontán
80’; 1-8 Lu Pujol 82’; 1-9 Laura Marín 85’)
Ciudad de Pontevedra – Lavadores: 0-3
(0-1 Quiroga 15’; 0-2 Quiroga 59’; 0-3 Quiroga 67’)
Atlántida Matamá – Milagrosa: 3-0
(1-0 Lucía 20’;2-0 Ángela 62’; 3-0 Sandra 86’)
O Val – Orzán B: 0-1
(0-1 Merino 3’)
Tordoia – Cacheiras: 5-0
(1-0 Rebeca 5’; 2-0 Leti Santos 14’; 3-0 Rabeca 58’; 4-0 Laura Raña
61’; 5-0 Cintia 74’)
Clasificación: 1. At. Arousana, 67; 2. Tordoia, 62; 3. O Val, 49; 4.
Valladares, 48; 5. Milagrosa, 46; 6. Atlántida Matamá, 43; 7.
Lavadores, 36; 8. Orzán B, 30; 9. ACRD Boiro, 28; 10. Moledo, 26;
11. San Miguel, 20; 12. Beluso, 17; 13. Cacheiras, 16; 14. Ciudad
de Pontevedra, 11.
Mellor goleadora: Rebeca (Tordoia) 44 goles.
Guardarredes menos batida: Lucía Armesto (Milagrosa) 19 g./ 20 p.
(0,95).

Galiza
1ª División Galega
Xornada 21 (01/03/2015)
Moledo – San Miguel: 2-1
(0-1 Ceci 29’; 1-1 Nerea Blanco 59’; 2-1 Nerea Blanco 89’(p))
Ciudad de Pontevedra – Valladares: 2-3
(1-0 Leti 15’; 1-1 Ana Iglesias 52’; 2-1 Llópiz 83’; 2-2 Loles 87’; 2-3
Mar 89’)
Atlántida Matamá – Beluso: 1-0
(1-0 Lore 61’)
O Val – ACRD Boiro: 5-0
(1-0 Lara 14’; 2-0 Noemi 48’; 3-0 Laura Couce 78’; 4-0 María Corral
80’; 5-0 Lara 86’)
Tordoia – At. Arousana: 2-1
(1-0 Cinthia 6’; 1-1 María Arufe 49’; 2-1 Rebeca 88’)
Cacheiras – Lavadores: 2-3
(0-1 Quiroga 3’; 0-2 Paula 25’; 0-3 Quiroga 38’; 1-3 Lidia 73’; 2-3
Ivanca 76’)
Orzán B – Milagrosa: 5-2
(1-0 María Roibás 4’; 2-0 Noe 7’; 3-0 Mónica Vilar 11’; 4-0 María 70’;
4-1 Sabela 74’; 4-2 Iria 86’; 5-2 Vero 89’)
Xornada 22 (08/03/2015)
Valladares – San Miguel: 0-0
Beluso – Ciudad de Pontevedra: 1-0
(1-0 Ana Álvarez 70’)
ACRD Boiro – Atlántida Matamá: 2-3
(0-1 Lucía 25’; 0-2 Lucía 39’; 1-2 Aniña 51’; 2-2 Melanie 55’; 2-3
Lore 66’)
At. Arousana – O Val: 5-0
(1-0 Bárbara 5’; 2-0 Raquel 20’; 3-0 Bárbara 46’; 4-0 Rosi 63’; 5-0
Sara González 80’)
Lavadores – Tordoia: 2-5
(0-1 Rebeca 10’; 1-1 Quiroga 14’; 1-2 Rebeca 29’; 1-3 Rebeca 40’;
2-3 Quiroga 61’; 2-4 Cintia 71’; 2-5 Rebeca 76’)
Milagrosa – Cacheiras: 5-0
(1-0 Esther 4’; 2-0 Helena 31’; 3-0 Iria Santos 70’; 4-0 María Páramo
73’; 5-0 Sabela 81’)
Orzán B – Moledo: 1-1
(1-0 Vero 52’; 1-1 Jennifer Riveiro 87’(p))
Xornada 23 (15/03/2015)
Moledo – Valladares: 1-4
(0-1 Ana Iglesias 27’; 1-1 Tamara Pérez 53’; 1-2 Loles 55’; 1-3
Tamara Pérez 62’(pp); 1-4 Ana Iglesias 87’)
San Miguel – Beluso: 7-0
(1-0 Soraya 5’; 2-0 Soraya 15’; 3-0 Ale 31’; 4-0 Ana Ramil 65’; 5-0
Ale 75’; 6-0 Ana Ramil 78’; 7-0 Ceci 85’)
Ciudad de Pontevedra – ACRD Boiro: 1-4
(0-1 Melanie 6’; 1-1 Lola Alonso 30’; 1-2 Elena 65’; 1-3 Melanie 71’;
1-4 Melanie 82’)
Atlántida Matamá – At. Arousana: 0-2
(0-1 Bárbara 70’; 0-2 Raquel 84’)
O Val – Lavadores: 2-0
(1-0 Noemi 51’; 2-0 Teresa 66’)
Tordoia – Milagrosa: 0-1
(0-1 Iria 9’)
Cacheiras – Orzán B: 2-4
(0-1 Vero 11’; 0-2 María Roibás 22’(p); 0-3 Silvia 48’; 1-3 Lidia 53’;
1-4 María Roibás 57’; 2-4 Paula Díaz 65’)
Xornada 24 (22/03/2015)
Beluso – Valladares: 2-4
(0-1 Ana Iglesias 3’; 0-2 Ana Iglesias 19’; 0-3 Ale 38’; 1-3 Ana
Álvarez 40’; 2-3 Rut 64’; 2-4 Belén 81’)
ACRD Boiro – San Miguel: 0-1
(0-1 Ceci 30’)

2ª División Galega – Gr. I
Xornada 23 (01/03/2015)
Torre – San Estebo de Abellá: 5-1
Rúa Valdeorras – 981: 3-0
Victoria B – Antas: 6-0
Santiso – Aguiño: 1-5
Monte Forte – Val do Ulla: *
Conxo – Imperator: 1-0
Sar – Pastoriza: 0-6
Xornada 24 (08/03/2015)
981 – San Estebo de Abellá: 0-3 (np)
Antas – Rúa Valdeorras: 0-4
Aguiño – Victoria B: 3-2
Val do Ulla – Santiso: *
Imperator – Monte Forte: 1-5
Pastoriza – Conxo: 1-0
Sar – Torre: 1-9
Xornada 25 (15/03/2015)
981 – Torre: 0-8
San Estebo de Abellá – Antas: 0-1
Rúa Valdeorras – Aguiño: 1-8
Victoria B – Val do Ulla: *
Santiso – Imperator: 4-0
Monte Forte – Pastoriza: 1-2
Conxo – Sar: 5-0
Xornada 26 (22/03/2015)
Antas – 981: 3-0 (np)
Aguiño – San Estebo de Abellá: 4-2
Val do Ulla – Rúa Valdeorras: *
Imperator – Victoria B: 0-8
Pastoriza – Santiso: 0-1
Sar – Monte Forte: 2-5
Torre – Conxo: 2-3
Clasificación: 1. Aguiño, 66; 2. Victoria B, 62; 3. Monte Forte, 54;
4. Torre, 42; 5. Pastoriza, 40; 6. Rúa Valdeorras, 40; 7. Conxo, 38;
8. Antas, 25. 9. San Estebo de Abellá, 25; 10. Santiso, 25; 11. Sar,
13; 12. Imperator, 12; 13. 981, 1.
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Amanecer, 22; 8. Portonovo, 15;; 9. Salcedo, 12; 10. Puentearnelas,
8; 11. Dena, -3.
Mellor goleadora: Lara Boubeta
eta (Rápido Bahía) 32 goles.
Guardarredes menos batida: Ángela (Arcadia) 1 g./ 17
1 p. (0,06).
* Dena, Salcedo e At. Pontevedra teñen tres puntos menos por
sanción; o Portonovo ten seis menos por sanción.
sanción
** O Dena retirouse da competición.
Ascende a 1ª División
sión Galega: Arcadia.
Xoga a fase de ascenso: Umia.

Mellor goleadora: Tati (Victoria B) 39 goles.
Guardarredes menos batida: Mencia (Conxo) 28 g./ 24 p. (1,17)
* O Val do Ulla retirouse antes do comezo da competición.
** O Rúa Valdeorras ten tres puntos menos por sanción.
Ascende a 1ª División Galega: Aguiño.
Xoga a fase de ascenso: Victoria B.

2ª División Galega – Gr. II
Xornada 19 (01/03/2015)
Folga: Tomiño.
Sárdoma B – Arenteiro: *
Racing Vilariño – Vila do Corpus: 3-1
Alertanavia – Concello de Mos: 6-1
Guardesa – San Roque Casablanca: *
Tyde – Sp. San Mateo: 3-0
Xornada 20 (08/03/2015)
Arenteiro – Tomiño: *
Vila do Corpus – Sárdoma B: 1-0
Concello de Mos – Racing Vilariño: 0-2
San Roque Casablanca – Alertanavia: *
Sp. San Mateo – Guardesa: 0-3
Folga: Tyde.
Xornada 21 (15/03/2015)
Folga: Arenteiro.*
Tomiño – Vila do Corpus: 0-2
Sárdoma B – Concello de Mos: 4-1
Racing Vilariño – San Roque Casablanca: *
Alertanavia – Sp. San Mateo: 6-0
Guardesa – Tyde: 3-1
Xornada 22 (22/03/2015)
Vila do Corpus – Arenteiro: *
Concello de Mos – Tomiño: 2-4
San Roque Casablanca – Sárdoma B: *
Sp. San Mateo – Racing Vilariño: 1-1
Tyde – Alertanavia: 1-5
Folga: Guardesa.
Clasificación: 1. Alertanavia, 39; 2. Guardesa, 39; 3. Sárdoma B,
35; 4. Vila do Corpus, 28; 5. Racing Vilariño, 21; 6. Tomiño, 19; 7.
Tyde, 16; 8. Sp. San Mateo, 10;; 9. Concello de Mos, 0.
Mellorr goleadora: Mabel (Guardesa), Montserrat Coello
Coell (Alertanavia)
19 goles.
Guardarredes menos batida: Lili (Sárdoma B) 10 g./ 14 p. (0,71).
* O Concello de Mos ten tres puntos menos por sanción.
sanci
Ascende a 1ª División Galega: Alertanavia.
Xoga a fase de ascenso: Guardesa.

Alemaña
1. Frauen-Bundesliga
Frauen
Xornada 16 (01/03/2015)
Hoffenheim – Turbine Potsdam: 1-3
1
Frankfurt – Jena: 4-1
Freiburg – Sand: 3-2
Bayern – Bayer Leverkusen: 2-0
Wolfsburg – Duisburg: 7-0
Essen – Herforder: 2-0
Xornada 17 (15/03/2015)
Jena – Freiburg: 0-2
Duisburg – Bayern: 0-0
Herforder – Frankfurt: 0-5
Bayer Leverkusen – Essen: 2-3
Turbine Potsdam – Wolfsburg: 2--0
Sand – Hoffenheim: 3-2
Xornada 18 (22/03/2015)
Duisburg – Bayer Leverkusen: 2--0
Frankfurt – Essen: 3-1
Freiburg – Herforder: 2-3
Hoffenheim – Jena: 1-1
Bayern – Turbine Potsdam: 1-0
Wolfsburg – Sand: 2-0
Xornada 19 (29/03/2015)
Herforder – Hoffenheim: 2-3
Essen – Freiburg: 5-1
Bayer Leverkusen – Frankfurt: (12/04)
Turbine Potsdam – Duisburg: 1-0
0
Sand – Bayern: 1-2
Jena – Wolfsburg: (12/04)
Wolfsburg 45 (18); 3. Frankfurt, 43
Clasificación: 1. Bayern, 47; 2. Wolfsburg,
(18); 4. Turbine Potsdam, 43; 5. Essen, 28; 6. Hoffenheim, 22; 7.
Freiburg, 22; 8. Jena, 19 (18); 9. Bayer Leverkusen, 16 (18); 10.
Sand, 14; 11. Duisburg, 12; 12. Herforder,
Herforder 5.
Mellor goleadora: Okoyino (Frankfurt) 20 goles.

2ª División Galega – Gr. III
Xornada 19 (01/03/2015)
Folga: Arcadia.
Puentearnelas – At. Arousana B: 1-1
At. Pontevedra – Portonovo: 3-1
Noalla – Rápido Bahía: 3-0
Salcedo – Dena: 10-0 (retirado Dena)
Amanecer – Umia: 0-5
Xornada 20 (08/03/2015)
At. Arousana B – Arcadia: 0-8
Portonovo – Puentearnelas: 3-0
Rápido Bahía – At. Pontevedra: 3-0 (np)
Dena – Noalla: 0-10 (retirado Dena)
Umia – Salcedo: 3-0 (np)
Folga: Amanecer.
Xornada 21 (15/03/2015)
Folga: At. Arousana B.
Arcadia – Portonovo: 3-0 (np)
Puentearnelas – Rápido Bahía: 0-5
At. Pontevedra – Dena: 10-0 (retirado Dena)
Noalla – Umia: 2-6
Salcedo – Amanecer: 1-4
Xornada 22 (22/03/2015)
Portonovo – At. Arousana B: 3-3
Rápido Bahía – Arcadia: 0-2
Dena – Puentearnelas: 0-10 (retirado Dena)
Umia – At. Pontevedra: 5-0
Amanecer – Noalla: 1-1
Folga: Salcedo.

Francia
D1 Feminine
Xornada 18 (15/03/2015)
Arras – Juvisy: 0-4
Xornada 19 (21/03/2015)
O. Lyonnais – Saint-Étienne: 5-1
1
Albi – Rodez: 2-1
Soyaux – Paris St.-Germain: 0-10
10
Issy – Arras: 1-1
Juvisy – Guingamp: 1-2
Montpellier – Metz: 5-0
Xornada 20 (29/03/2015)
Saint-Étienne – Paris St.-Germain:
Germain: 0-7
0
Rodez – O. Lyonnais: 0-6
Arras – Albi: 0-3
Guingamp – Issy: 1-0
Metz – Juvisy: 1-3
Montpellier – Soyaux: 1-0
Clasificación*: 1. O. Lyonnais,, 80; 2. Paris St.-Germain, 74; 3.
Juvisy, 61 (19); 4. Guingamp, 55 (19); 5. Montpellier, 54 (19); 6.
Soyaux, 46; 7. Albi, 42; 8. Rodez, 41; 9. St.-Étienne,
St.
39; 10. Metz,
32 (19); 11. Issy, 26; 12. Arras, 26.
Mellor goleadora: Schelin e Le Sommer
S
(O. Lyonnais) 27 goles.
* Partido gañado, 4 pts; empatado, 2 pts.; perdido, 1 pto.

Noalla, 41; 4. Rápido
Clasificación: 1. Arcadia, 60; 2. Umia, 54; 3.Noalla,
Bahía, 41; 5. At. Arousana B, 30;; 6. At. Pontevedra, 27;
2
7.

Coupe de France
Cuartos de Final (01/03/2015)
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O. Lyonnais – Guingamp: 6-0
Montpellier – Juvisy: 2-1
Vendenheim – Rouen: 0-0 / 1-4
Rodez – Saint-Étienne: 2-2 / 6-7
Semifinais (15/03/2015)
Rouen – O. Lyonnais: 0-4
Saint-Étienne – Montpellier: 0-1

Mellor goleadora: Panico (AGSM Verona) 33 goles.

Portugal
Nacional – Fase polo título
Xornada 2 (15/03/2015)
At. Ouriense – Valadares Gaia: 1-1
1
Fund. Laura Santos – F. Benfica: 1-7
1
Xornada 3 (22/03/2015)
3
Fund. Laura Santos – At. Ouriense: 3-1
Valadares Gaia – F. Benfica: 0-2
2
Clasificación: 1. F. Benfica, 30; 2. Valadares Gaia, 25; 3. At.
Ouriense, 22; 4. Fund. Laura Santos, 17.

Inglaterra
FA Women Super League
Xornada 1 (29/03/2015)
Liverpool – Sunderland: 1-2
Birmingham City – Manchester City: 0-0
Notts County – Chelsea: 1-2
Arsenal – Bristol Academy: (15/04)
Clasificación: 1. Chelsea, Sunderland, 3; 3. Birmingham City,
Manchester City, 1; 5. Liverpool, Notts County, 0;; -. Arsenal, Bristol
Academy, -.
Mellor goleadora: Davison (Chelsea) 2 goles.

Nacional – Fase de descenso
Xornada 2 (15/03/2015)
Leixões – Albergaria: 0-1
Vilaverdense – Cesarense: 4-0
Boavista – A-dos-Francos: 1-2
Xornada 3 (22/03/2015)
Cesarense – Boavista: 1-4
Albergaria – A-dos-Francos: 1-0
Leixões – Vilaverdense: 1-2
Clasificación: 1. Albergaria, 23; 2. Vilaverdense, 20; 3. A-dosA
Francos, 17; 4. Boavista, 9; 5. Leixões, 8; 6. Cesarense, 2.
Mellor goleadora: Andreia
eia Silva (F. Benfica) 21 goles.

FA Women’s Cup
Cuarta Eliminatoria (08/03/2015)
Watford – Keynsham Town: 2-1
Charlton Ath. – Crystal Palace: 3-3 / 4-2
Sheffield – Radcliffe O.: 4-0
Stoke City – Coventry City: 1-3
Aston Villa – Yeovil Town: 2-1
Portsmouth – Millwall Lionesses: 1-4
Bradford City – Doncaster Rovers: 1-2
Derby County – Totthenham Hotspur: 0-3
Oitavos de final (22/03/2015)
Everton – Bristol Academy: 2-1
Chelsea – Watford: 2-0
Coventry City – Charlton Ath.: 1-2
Manchester City – Doncaster Belles: 3-1
Millwall Lionesses – Arsenal: 0-7
Birmingham City – Liverpool: 3-1
Aston Villa – Sheffield: 2-0
Notts County – Tottenham Hotspur: 4-0

Suecia
Svenska Cupen Damer
Oitavos de Final (14 a 31/03/2015
/03/2015)
Göteborg – Rosengård: 1-2
Djurgårdens – Hammarby: 3-2
Hovås Billdal – Kristianstads: 0--0 / 8-7
Mariebo – Jitex: 0-3
Kvarsvedens – Örebro: 0-2
Umeå – AIK: 1-0
3
Eskilstuna Utd. – Piteå: 1-1 / 2-3
Linköpings – Vittsjö: 5-0

Europa

Italia

UEFA Women’s Champions League
Cuartos de Final – Ida (21-22/03/2015)
22/03/2015)
Bristol Academy (ENG) – Frankfurt (GER): 0-5
0
(0-1 Vero 36’)
Wolfsburg (GER) – Rosengård (SWE): 1-1
1
Glasgow City (SCO) – Paris St.-Germain
Germain (FRA): 0-2
0
Linköpings (SWE) – Brøndbyernes
ernes (DEN): 0-1
0
Cuartos de Final – Volta (28/03/2015)
Frankfurt (GER) – Bristol Academy (ENG): 7-0
7
Rosengård (SWE) – Wolfsburg (GER):
(GER) 3-3
Paris St.-Germain (FRA) – Glasgow City (SCO): 5-0
5
Brøndbyernes (DEN) – Linköpings (SWE): 1-1
1

Serie A
Xornada 19 (14/03/2015)
Riviera di Romagna – AGSM Verona: 0-1
Firenze – Como: 0-1
Orobica – Tavagnacco: 0-1
Res Roma – Mozzanica: 2-0
Cuneo – Bari: 1-0
Pordenone – Zaccaria: 1-3
Brescia – Torres: 1-1
Xornada 15 (17-18/03/2015)
Riviera di Romagna – Brescia: 0-4
Mozzanica – Zaccaria: 2-0
Xornada 20 (21/03/2015)
AGSM Verona – Orobica: 5-0
Zaccaria – Brescia: 3-1
Mozzanica – Cuneo: 4-1
Firenze – Pordenone: 2-1
Tavagnacco – Res Roma: 3-1
Como – Riviera di Romagna: 1-2
Bari – Torres: 1-2
Xornada 21 (28/03/2015)
Brescia – AGSM Verona: 4-2
Pordenone – Como: 0-0
Res Roma – Firenze: 2-2
Torres – Tavagnacco: 0-1
Riviera di Romagna – Mozzanica: 0-2
Orobica – Bari: 1-1
Cuneo – Zaccaria: 2-1
Clasificación: 1. AGSM Verona, 52; 2- Brescia, 51; 3. Mozzanica,
47; 4. Torres, 40; 5. Tavagnacco, 40; 6. Firenze, 39; 7. Res Roma,
28; 8. Riviera di Romagna, 28; 9. Cuneo, 21; 10. Zaccaria, 20; 11.
Bari, 15; 12. Como, 14; 13. Pordenone, 13; 14. Orobica, 7.

Brasil
Copa do Brasil
Cuartos de Final – Ida (04/03/201
/2015)
São José – Kindermann; 0-3
São Francisco – Ferroviária: 0-2
Rio Preto – Vitória das Tabocas: 1-2
1
Alagoana – Foz Cataratas: 0-7
Cuartos de Final – Volta (11/03
03/2015)
Kindermann – São José: 1-1
Ferroviária – São Francisco: 6-3
3
Vitória das Tabocas – Rio Preto: 1-1
1
Foz Cataratas – Alagoana: 7-0
Semifinais – Ida (18/03/2015)
Foz Cataratas – Kindermann: 1-0
0
Ferroviária – Vitória das Tabocas: 5-1
5
Semifinais – Volta (25/03/2015))
Kindermann – Foz Cataratas: 3--0
Vitória das Tabocas – Ferroviária:
Ferroviária 2-1
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DURACIÓN DE LAS JORNADAS
MAYO Y JUNIO
INSCRIPCIÓN GRATUITA

