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XIV TORNEO FÚTBOL-7 “VILA DE PONTEDEUME”

Entre o 24 e o 27 de xuño disputouse en Pontedeume este torneo de fútbol base
ao que acudiron os nosos prebenxamíns e alevíns.

   

PREBENXAMÍNS: O empate do  primeiro partido co Betanzos foi determinante.
Despois de ir gañando por 4-2 viron como no último minuto do partido empataba
o Betanzos. No segundo partido gañaron comodamente por un 17 – 0 ao Eume
B, co que había que esperar o resultado do Betanzos co Eume para coñecer
quen se clasificaba. Loxicamente, o Betanzos saiu sabendo os goles que
necesitaba e acabou gañando por un 19 – 0 que lle daba o pase.

De todas maneiras, este torneo pon o peche final a unha temporada brillante dos
prebenxamíns, tanto a formación A coma a B fixéronnos disfrutar duns magníficos
partidos. Felicitar aos seus adestradores, César e Pedro polo estupendo traballo
realizado con estes nenos. Tamén debemos agradecer a colaboración de Alberto,
Juan e Andrés. Todos eles conformaron un gran equipo de traballo. 

ALEVÍNS: Estaban no grupo máis duro. O Narón e o Deportivo B eran dous
rivais de gran nivel pero os nosos conseguiron superalos. Para este torneo a
convocatoria foi a seguinte: Roberto, Quique, Vero, Martín, Iván, Carlos, Miguel,
Marcelo, Alberto, Sergio, e Óscar . Tamén estaba citado Fran pero por problemas
físicos non puido participar.

Narón, 2 – Numancia, 5: O primeiro partido acabou cunha clara vitoria do
Numancia con goles de Alberto, Carlos, Martín, Miguel e Óscar. 
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Deportivo B, 0 – Numancia, 1: Neste segundo partido xogábanse as posibilidades
de clasificación para as semifinais e desde o primeiro minuto puidemos
comprobar que a motivación era moi alta. Fronte a un equipo de xogadores
seleccionados e con calidade, os aresáns disputaron todos os balóns coma nos
grandes partidos. O gol de Iván ao saque de falta directa puxo o broche a un
excelente partido. Todos estiveron a gran altura, pero sobre todo, Martín e Vero,
brindaron un partido case perfecto.

Perlío, 1 – Numancia, 4: Partido de semifinais que cos tres goles da primeira
parte parecía sentenciado. Martín (2) e Iván cos seus goles conseguiron unha
vantaxe que sería suficiente, aínda que o Perlío acurtou distancias e puxo
emoción, con varias ocasións para acercarse máis no marcador. O cuarto gol,
nunha perfecta definición de Marcelo, pechou esta semifinal.

As Pontes, 2 – Numancia, 1: Bonito encontro para a final. Como indica o
resultado, contemplamos un partido moi disputado, onde se puido dar calquera
resultado. Adiantouse o equipo pontés nun rápido contraataque que non puido
ser detido pola defensa aresá e, cando o Numancia parecía estar cerca do
empate, con tres disparos repelidos polos postes, chegou o segundo gol nunha
indecisión da defensa. Con este resultado finalizou a primeira parte. A segunda
metade continuou cos intentos do Numancia por remontar pero o cansanzo dos
partidos disputados, a escasa puntería nos disparos e o bo traballo dos
adversarios fixo imposible o empate. Nos últimos minutos, e tras o excelente gol
de Iván, producíronse varias ocasións que puideron acabar en gol pero o balón
non quería entrar. 

Excelente torneo dos alevíns que acabaron nunha segunda posición
enfrontándose a equipos de gran categoría. 

Desde esta web queremos felicitar publicamente ao Eume pola organización
deste torneo e agradecer a súa invitación.
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E con este torneo, chegan as vacacións, un descanso ben merecido para uns
xogadores que comezaron os adestramentos alá polo mes de agosto. Once
meses de fútbol dirixidos por un marabilloso técnico, un adestrador veterán pero
que traballou coa ilusión e entrega dun principiante. Colé dedicoulle corpo e alma
a estes cativos aos que mimou e cuidou (é certo que ás veces tamén lles soltaba
algún berro). Durante todo este tempo fomos observando a progresión futbolística
duns nenos (e nenas)que viviron unha intensa temporada. Tamén formaron un
grupo de amigos unidos polo deporte. Sería inxusto non agradecer tamén a
colaboración de Borja, quen estivo ao lado dos rapaces, axudándolles en todo
momento. E por suposto, citar o labor calado pero excepcional dese gran
delegado que foi José Antonio. A todos eles, a nosa felicitación polo traballo
desenvolvido.
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