
AFECCIONADOS. BARALLOBRE, 3 - NUMANCIA, 2.

PESIMO PARTIDO DO NUMANCIA EN O RAMO.
  
  Partido correspondente á sexta xornada de liga que non se xugou no seu día por mor da folga
en protesta pola tarifa arbitral unificada, e no que o Numancia caeu xustamente derrota en O
Ramo fronte o Barallobre. Ao descanso chegouse con 1 - 0 a favor dos locais.
  

      

  Barallobre 6 de decembro de 2011.
  
  ALINIACIONES:
  BARALLOBRE: Javi, Justo, Gabi, Jairo (Carlos 15´), David Seijo (Javi 81´), Garecho, Diego,
Chapu, Telmo, Dopico e Brais (Toril 48´).
  
  NUMANCIA: Carlos, Martín, Pedro, Bule, Costa, Teti (Manu 65´), Javi Enrique (Jesús 70´),
Alex García, Rubén (Carlos 57´), Javi (Jorge 78´) e Zeta.
  
  COLEXIADO: Alberto Martínez Miguez. Amoestou a Garecho e Toril polo Barallobre, e a
Costa polo Numancia.
  
  GOLES: 
  
  1 – 0: Garecho min. 15.
  1 – 1: Javi (penalti) min. 55.
  2 – 1: Chapu min. 52.
  2 – 2: Javi Enrique min. 62.
  3 – 2: Chapu min. 82.
  
  INCIDENCIAS: partido xogado en horario de mañá en O Ramo cun terreo de xogo moi
irregular que dificultou moito o control do balón. Boa entrada de público.
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  Partido no que o Numancia se viu superado por un Barallobre máis motivado e máis metido
no partido que os visitantes. Un Numancia lento, apagado, descolocado e sen medio campo, foi
anulado en ataque por un inconmensurable Telmo, e superado claramente en defensa por
Garecho e Chapu, aos que Martín, Costa e Bule se viron incapaces de frear en moitos lances
do xogo.
  
  Na primeira metade os de Ares foron un barco á deriva en O Ramo, incapaces de enlazar
unha soa xogada en ataque, e facendo auga en defensa. Froito da mala faceta defensiva
chegaría o primeiro tanto local. Balón colgado á área e indecisión no rexeitamento da defensa
aresá, o esférico chega aos pés de Garecho ao que Carlos lle detén o seu primeiro disparo. O
rexeitamento chega ao mesmo xogador que na segunda ocasión non perdoa, 1 - 0, cando
corría o minuto 15. Non houbo reacción por parte do Numancia que foi incapaz de contrarrestar
o fútbol directo dos locais. O Barallobre daría outro toque de atención aos aresanos no minuto
35 enviando un balón á base do pau. Destacar como xogada máis perigosa dos de Ares nesta
primeira metade un disparo de Javi Enrique ao longueiro no minuto 46. Esta xogada deu paso
ao descanso, co resultado de 1 - 0 a favor dos locais.
  
  A segunda metade foi de moito máis movemento de balón e abuso do fútbol directo por parte
de ámbolos dous equipos o que propicio que viñesen os goles. Os de Ares melloraron algo
nesta segunda metade, pero aínda así foi insuficiente para dobregar un Barallobre máis
mentalizado e que hoxe obtivo unha xusta vitoria.
  Comezaba ben este período para o Numancia que no minuto 50 empataba ao transformar
Javi un penalti. Pero pouco tardarían os locais en contrarrestar de novo o marcador. Pois dous
minutos máis tarde, de novo auga na zaga aresana. Tres fallos consecutivos propician que o
balón chegue aos pés de Chapu, que só no punto de penalti non perdoa, 2 - 1, corría o minuto
52. Dez minutos despois volven empatar os de Ares. Rápida xogada de contraataque do
Numancia por banda que finaliza con centro para que Javi Enrique, libre de marca dentro da
área pequena, envie ao fondo da rede, 2 - 2. Dispuxo o Barallobre de varias ocasións para
adiantarse e sentenciar o partido. O tándem Chapu - Garecho / Garecho - Chapu eran un
perigo constante para a área aresana. Eles serían os protagonistas do gol da vitoria local.
Corría o minuto 82, bonita xogada de combinación do Barallobre na que un pase de Garecho
gaña as costas á defensa numantina, o balón chega a Chapu que sentencia de disparo
cruzado ante a saída de Carlos 3 - 2.
  
  En resumo mal partido dos de Ares que en ningún momento deron solidez de conxunto
véndose claramente superados polo equipo local. Apatía, desgana e pouco espírito de loita por
parte dalgúns xogadores que prexudica claramente o rendemento do grupo. Esperemos e
confiemos en que só fose un mal día. Porque un mal día teno calquera.
  
  Próximo partido, domingo 11 de decembro, ás 16:00, en Prados Vellos, NUMANCIA -
MANIÑOS. Partido transcendental para os dous equipos. Ser ou non ser.
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