
XUVENIS. NUMANCIA, 1 - G. DE MUGARDOS, 1.

RESULTADO XUSTO
  
  Partido correspondente á xornada 26ª da liga local xuvenil disputado na tarde do sábado en
Prados Vellos. O partido rematou con empate uns. No descanso o resultado era de 0 - 1.
  

  

      

Ares, 22 de marzo de 2014.
  
  FICHA TECNICA
  
  NUMANCIA: Xaime, Marcelo (Miguel), Darío (Isaías), Jesús, Alberto, Adrian, Iván, Juan
(Pérez), Ángel, Roque (C) (Martín) e Nóvoa (Miguelito).
  
  Adestrador: Alejandro González Domínguez.
  
  2º adestrador: Manuel Antonio Bardanca López.
  
  Delegado: José Antonio Couce Iglesias.
  
  G. DE MUGARDOS: Alex, Mateo, Mario, Alejandro, Fabio (C), Álvaro, Jorge (Javi), David Vila
(Antonio), Josiño, Juan e Andrés.
  
  Adestrador: Jesús Sixto Gelpi.
  
  Delegado: Miguel A. González López.
  
  ARBITRO: Manuel Jesús Bejarano Estepa. Amoestou a Roque, Juan e Iván polo Numancia.
Polo Mugardos tamén viron o cartón amárelo Josiño e Juan. Foron expulsados o adestrador do
Numancia, e os xogadores do Mugardos Antonio e Andrés.
  
  GOLES: Iván para o Numancia (69´), e Juan para o Mugardos (42´).
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  Gran presenza de público de ambas as dúas afeccións en Prados Vellos para disfrutar dun
novo derbi Numancia – Mugardos, nesta ocasión de xuvenis. Tras os noventa minutos
regulamentarios, e despois dun partido que mantivo a emoción ata o último segundo,
numantinos e mugardeses asinaron un empate que deixou contentos os dous.
  
  Partido que comezaba cos de Ares tomando a iniciativa do xogo, e así sería durante os
primeiros vinte minutos. Malia ter o control do balón, os de Ares apenas xeraron xogadas de
perigo na área visitante. A máis clara sería no minuto quince cun remate de cabeza de Darío
que marchaba lambendo o pau.
  
  Despois deste período de tempo de clara posesión dos locais, o partido non tivo dono ata o
descanso. A cinco minutos deste adiantábase o Mugardos por medio de Juan, cun perfecto
disparo bombeado dende a semilúa do círculo central que superaba por alto a Xaime. Co
resultado de 0 - 1 marcharíamos ao descanso.
  
  Comezaba a segunda metade cuns primeiros dez minutos nos que o xogo estivo repartido
pero sen aproximacións claras ás áreas. Pouco a pouco os de Ares volveron tomar a iniciativa
e a chegar con algo de perigo á área mugardesa. Os aresanos, no minuto 59, daban un
primeiro aviso cun lanzamento de falta lateral moi pechado de Juan que daba no segundo pau.
Tres minutos despois daban a réplica os mugardeses cun balón colgado á área ao que o
porteiro local sae en falso e a punto está de coarse na portaría. Prácticamente na xogada
seguinte volvían ser os de Ares os que desaproveitaban unha clara oportunidade, nesta
ocasión de Iván fronte ao porteiro, pero o dianteiro local estrelaba o balón no lateral da rede.
  
  Nesta fase do partido eran os de Ares os que tiñan o control do xogo, e os que xeraban as
ocasións ante un Mugardos ao que lle custaba parar o xogo local. No minuto 66, era Ángel o
que tiña a ocasión cun forte disparo dende fóra da área ao que responde cunha sensacional
parada o meta mugardes Alex enviando a córner.
  
  Pronto tería o Numancia o premio ao seu mellor xogo. Sería no minuto 69, apertura a banda
esquerda de Marcelo para Iván, éste intérnase polo lateral da área e cruza o balón ao segundo
pau para empatar o partido.
  
  A primeira ocasión clara para os mugardeses neste segundo período chegaría no minuto 73,
cun lanzamento directo de Juan que se estrelaba no longueiro. Dez minutos despois, saque de
esquina que finalizaría cun remate dende fóra da área que marcha alto. Con estas dúas
xogadas o Mugardos volvía estar vivo e entraba de novo no partido.
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  Nos minutos finais, os nervios, as présas e o ímpeto por quererse levar os tres puntos fixeron
aflorar as tarxetas e as expulsións. Pero sen maiores consecuencias. Son as cousas que teñen
os derbis. Decir que ningún dos dous equipos saeu contento coa actuación arbitral neste
partido, sobre todo o Mugardos que viu como o seu xogador Antonio era expulsado
inxustamente nun claro erro do arbitro. &quot;Aclaración: recibeuse con posterioridade una
rectificación a acta arbitral coa subsanación do erro, resultando ser Mateo o xogador expulsado
no Mugardos.&quot;
  
  Aínda así, dentro do desaxuste e a desorde final, calquera dos dous equipos puido levarse a
vitoria posto que os dous terían unha última oportunidade. Primeiro teríana os de Ares no
minuto 44, nun man a man de Martín co porteiro, pero o disparo do xogador local sairía
bastante desviado. E no minuto seguinte, sería a quenda para o Galicia, e ésta por partida
dobre, con dous disparos a queimarroupa consecutivos, primeiro de Andrés e a continuación
de Josiño, aos que respondeu Xaime con dúas grandes paradas.
  
  Estas serían a xogadas que daban paso ao asubío final dun partido que remataba cun xusto
empate a uns.
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