
XUVENIS. NUMANCIA, 3 - MEIRAS, 2.

VITORIA CON SUFRIMENTO
  
  Bo partido dos aresáns, pero ao que lle sobraron quince minutos, tempo no que o Meirás a
piques estivo de aguarlles a festa aos locais.
  

  

      

  Antes de dar comezo o partido gardouse un respectuoso minuto de silencio en recordo do avó
de Martín, xogador xuvenil do Numancia, finado recentemente, e das vítimas polo tráxico
accidente marítimo acontecido no Faro de Meirás no día de Reis.
  
  Ares, 11 de xaneiro de 2014.
  
  FICHA TECNICA
  
  NUMANCIA: Xaime (Kike), Marcelo, Darío (José Manuel), Jesús, Pepe (C), Adrián (Isi), Iván,
Diego Pérez (Andrés Nóvoa), Ángel, Miguelito (Miguel) e Martín.
  
  Adestrador: Alejandro González Domínguez.
  
  2º adestrador: Manuel A. Bardanca López.
  
  Delegado: José Antonio Couce Iglesias.
  
  MEIRAS: Javi, Morado, Jesús (Alex), Sergio, Freire, Chino (C), Jony, Iago (Dani), Isma
(Brian), Javi Martínez e Pablo (Miguel).
  
  Delegado: Cesar López Souto. 
  
  ARBITRO: Alberto Martínez Miguez. Amosoulle cartón amárelo a Pepe polo Numancia, e a
Jony polo Meirás.
  
  GOLES
  
  1 - 0: Martín (min. 36), centro dende banda dereita a frontal da área que controla Iván,
apertura deste á esquerda sobre Ángel quen se vai dun defensor, alcanza a liña de fondo e pon
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un pase ao corazón da área, onde Martín se adianta á saída do porteiro e envía o fondo da
rede.
  
  2 - 0: Ángel (min. 48), presión e roubo de balón de Iván na cesión dun defensa ao porteiro,
intérnase cara á área e abre en paralelo para a entrada de Ángel quen nun man a man encara
ao gardameta e báteo de disparo cruzado.
  
  3 - 0: Marcelo (min. 68), xogada de Marcelo por banda dereita do ataque local, pase sobre
Andrés Nóvoa e parede deste de novo sobre Marcelo á frontal da área, Marcelo intérnase e
bate o porteiro por abaixo.
  
  3 - 1: Brian (min. 75), saque de esquina a favor do Meirás, o balón escápaselle a Kike das
mans e cae nos pés de Javi Martínez, éste abre para Brian quen marca a porta valeira.
  
  3 - 2: Brian (min. 86), falta dende tres cuartos de campo ao corazón da área, touca Brian e o
balón ao fondo da rede.

  

  

  

  

  
  Partido que comezaba de forma trepidante impoñendo os de Ares un forte ritmo de inicio. Os
primeiros quince minutos de xogo foron claramente de dominio local. Os de Ares neste
intervalo de tempo dispuxeron de varias ocasións claras para adiantarse no marcador. No
minuto seis, unha falta botada por Martín é prolongada por Iván dentro da área e o balón
estrélase no longueiro. Minutos despois os mesmos protagonistas dispoñerían de senllos
disparos que marcharían fóra por moi pouco. E no vintedous un disparo de Ángel dende a
frontal e rexeitado cunha boa parada de Javi, o porteiro do Meirás. Era a carta de presentación
dun Numancia que quería a toda costa os tres puntos. Pasados eses minutos de apuro iniciais
para os visitantes o partido igualouse comezado a chegar o Meirás timidamente á área
numantina con balóns en longo buscando as costas da defensa local, pero sin moitos apuros
para os intereses numantinos e que nalgúns deles Xaime resolveu con solvencia.
  
  No minuto trinta e seis, os de Ares abren a lata e adiántase no marcador por medio de Martín
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nunha xogada de forza ante o porteiro do Meirás. O partido continuou polos mesmos
derroteiros, bastante igualdade, aínda que cun Numancia que daba máis sensación de perigo
que o conxunto visitante. No tempo engadido deste primeiro período, un libre directo botado
por Jony que se estrelou no longueiro, foi a ocasión máis clara para os visitantes.
  
  A segunda metade comezaba cun novo gol local, nesta ocasión de Ángel, despois dunha boa
presión de Iván na saída do balón dende atrás, logra roubar e pono en bandexa para Ángel.
Este tipo de xogada deulles no día de hoxe moi bos resultados aos numantinos, pois o Meirás
non se sentiu nada cómodo atrás, e aos de Ares serviulles para roubar algúns balóns e levar
moito perigo á área. No minuto sesenta e oito, despois dunha bonita xogada de combinación
entre Andrés Nóvoa e Marcelo chegaría o terceiro tanto aresano. A partir de aquí foi decaendo
o ritmo dos locais, os de Ares perderon o centro do campo e o Meirás foi pouco a pouco
decantando o partido no seu favor.
  
  No minuto setenta e cinco despois dun saque de esquina chegaría o primeiro gol do Meirás
obra de Brian. Sería o preludio do que viría a continuación. Con este gol os visitantes viñéronse
arriba ante un Numancia algo descompensado e ao que comezaba a pasarlle factura o
cansazo. Cinco minutos despois do primeiro gol do Meirás, éstes volvían avisar cun disparo ao
pau de Miguel. No oitenta e seis Brian toca na área un lanzamento de libre directo e pon o 3 - 2
no marcador. Os últimos minutos de partido foron de moita tensión e moitos nervios pola
incerteza do resultado, pero afortunadamente nesta ocasión os tres puntos quedaron en
Prados Vellos.
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