
V TRIANGULAR DE PEÑAS DEPORTIVAS ARESANAS.

NOVA XORNADA DE CONVIVENCIA PEÑISTA
  
  Na soleada e calurosa maña do pasado sábado tivo lugar en Prados Vellos o V Triangular de
Peñas Deportivas Aresanas no que participaron a Pena Madridista &quot;O Betanzeiro”, Peña
Deportivista Aresana e Peña Barcelonista Aresana; un evento deportivo e social que congregou
no campo de fútbol aresán a numerosos aficionados das peñas participantes.
  

      

Ares, 30 de maio do 2015.
  
  11:30 H.- PEÑA BARCELONISTA, 4 – PEÑA MADRIDISTA 3.
  
  Primeira metade que comezaba con pouco ritmo e cun conxunto blaugrana algo escaso de
efectivos polo que os brancos pouco a pouco foron collendo o control do xogo. Aínda así serían
os blaugranas os que se adiantarían no marcador no minuto 5 despois dunha internada de
Alejandro polo lateral esquerdo da área con pase á banda contraria por onde entra Marcelo
para marcar sen oposición. Os madridistas continuaron co control do xogo, e intentaron o
empate con disparos afastados pero sen acertar entre os tres paus.
  
  Cando corría o minuto 16, á saída dun córner que despexa a defensa barcelonista, o balón
chega aos pés de Dani Cartelle en tres cuartos de campo, regatea a dous defensores ata
alcanzar o bordo da área dende onde marca de disparo cruzado para empatar o choque, 1 - 1.
Antes do descaso Licho dispoñía dunha boa ocasión para adiantar de novo os cataláns, pero a
defensa branca sacaba o balón na mesma liña de gol. Finalmente chegouse ao descaso con
empate de 1 - 1.
  
  Na segunda metade os blaugranas recuperaban algúns efectivos, entre eles un tránsfuga
deportivista que se unía á causa catalá. ¿Sería como agradecemento a certo resultado de hai
algunhas xornadas?. Este fichaxe de última hora foi moi protestado polo adestrador madridista,
pero o colexiado dixo que todo era legal, e o partido prosigueu.
  
  Fose como fose, e polo que fose, o caso é que no segundo período o choque estivo máis
igualado.
  
  Nesta segunda parte saía máis metida no partido a peña barcelonista dispoñendo de boas
ocasións nos primeiros minutos. No minuto 25, Licho arrancaba en xogada individual dende o
centro do campo e de disparo cruzado adiantaba aos do Barsa, 2 - 1. O dominio catalán
continuo e no 30´ un balón ás costas da defensa branca que caza o tránsfuga deportivista
supoñía o terceiro tanto blaugrana, 3 - 1. Reaccionaban os brancos e pouco despois Rafa
entrando pola dereita poñía un balón ao segundo pau que Dani Cartelle de volea enviaba ao
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fondo da rede, 3 - 2.
  
  Continuaron as ocasións en ambas as dúas portaría, o porteiro barcelonista facía dúas boas
paradas a disparos de Rafa e Dani, e pola parte branca o gardameta marraba unha ocasión de
Marcelo, que Licho posteriormente tampouco acertaba a enviar o fondo da rede.
  
  No minuto 37 subida de Marcelo por banda esquerda que prolonga un pase para a entrada na
área do tránsfuga deportivista quen toca lixeiramente coa punteira da bota para marcar o 4 - 2.
E non derradeiro minuto do partido Martín aprovéitase dun balón rexeitado na área blaugrana
para poñer o definitivo 4 – 3 que daba a vitoria os culés.
  
  A día de hoxe nesta redacción descoñecemos si os madridistas reclamarán ante o Comité de
Competición de Xustiza Deportiva por alineación indebida.

  

  

  

  
  12:30.- PEÑA DEPORTIVISTA, 2 – PENA MADRIDISTA, 1.
  
  Primeira metade moi igualada con escasas oportunidades para ambas as dúas peñas polo
que se chegou ao descanso co resultado inicial de empate, 0 - 0. Mesmo no descanso
sondamos a opinión dalgún siareiro quen opinaba que o partido estaba pactado.
  
  Nada máis comezar a segunda metade os dous equipos víronse castigados polo colexiado
con dous rigorosos penaltis. Adiantábanse os deportivistas por medio do prebenxamín Lucas,
pero empataba para os brancos o benxamín Martín tras transformar o seu lanzamento cun
golazo por toda a escuadra. Con empate a un tanto nada máis comezar o segundo tempo e
con vinte minutos por diante continuaba o partido.
  
  No minuto 32, unha xogada por banda de Antonio con centro á área era rematada por Alex
Pérez ao fondo da rede para poñer o 2 - 1 a favor dos deportivistas
  
  Ata o final do partido escasas chegadas a porta por parte dos xogadores das duas peñas,
aínda que os madridistas estiveron máis activos que os deportivistas. Das ocasións máis claras
rescatamos as seguintes. Por parte madridista, un disparo do benxamín Martín que detiña
Pedro Doval. Un disparo de Rafa que marchaba alto. Un disparo frouxo de Dani que detiña de
novo Pedro. Un libre directo de Martín Pérez que se iba pegado ao pau. E por parte
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deportivista, un disparo de Fran Bardanca que marchaba alto. Finamente chegouse ao tempo
regulamentario co resultado coñecido de Pena Deportivista 2 - Pena Madridista 1.

  

  

  

  
  13:30.- PEÑA DEPORTIVISTA, 5 – PEÑA BARCELONISTA, 5. (Penaltis 9 – 8).
  
  Comezaba a gran final para dirimir o campión deste V Triangular de Peñas Deportivas 2015 e
comezaba con ritmo e ocasións para ambas as dúas cores. Primeiro eran os deportivistas os
que avisaban cun bo disparo de Lucas que detiña o porteiro non sen algúns apuros. Pero eran
os blaugranas os que primeiro facían diana no minuto 5 cun centro á área que Antonio enviaba
ao fondo da rede. De seguido oportunidade para os branquiazuis, pero Juanfra non definía
diante do porteiro. Os deportivistas non aproveitaban as súas ocasións e quen sí o facía era de
novo Antonio quen dun balón ás costas da defensa poñía o 0 - 2 a favor dos culés. Na xogada
seguinte acurtaban distancias os deportivistas tras aproveita Juanfra un balón solto na área
para marcar de disparo cruzado. Marcador 1 - 2 cando tan só transcorreran 10 minutos de
xogo.
  
  As ocasións sucedéronse nunha e outra área, pero de novo volvían ser os blaugranas, e de
novo Antonio o que pelexaba un balón con Javi Aneiros para facerse con él e marcar o terceiro
tanto cule. 1 - 3 no minuto quince. Reacción branquiazul e na xogada seguinte Juanfra a centro
de Antonio marcaba un golazo ao rematar o balón na súa caída para poñer o 2 - 3, resultado co
que se chegou ao descanso.
  
  Comezaba a segunda parte con ritmo e ocasións. Licho estrelaba un balón no lateral da rede
deportivista e Alex Pérez cruzaba un balón que despexaba o porteiro culé co pé. No minuto 31
Alex Pérez sorprendía cun forte disparo dende a frontal que entraba pegado ao pau para poñer
a igualada no marcador, 3 - 3. Catro minutos máis tarde Fran e Licho disputan un balón no
círculo central, éste último gana a púgna e de volea marcaba un golazo para adiantar de novo
aos culés, 3 - 4. Pouco duraría a alegría dos seguidores cataláns posto que nada máis sacar
do centro, Antonio se internaba pola esquerda para poñer un centro ao corazón da área que
Alex Pérez envíaba ao fondo da rede sen oposición, empate de novo 4 - 4. A catro minutos do
final internada de Antonio na área polo lateral esquerdo para poñer o balón entre o pau e o
porteiro, 5 - 4. Nos últimos minutos do partido o equipo culé envorcouse no campo rival e obtivo
o premio á súa insistencia na última xogada do partido cun golazo de Alejando que daba paso
ao asubío final con empate de 5 - 5.

 3 / 4



V TRIANGULAR DE PEÑAS DEPORTIVAS ARESANAS.

  
  Co empate técnico houbo que recorrer á quenda dos penaltis para dirimir o campión do
Torneo. Lanzáronse un total de nove penas máximas estando máis acertado o equipo
branquiazul polo que se facía xusto merecedor do Torneo por segundo ano consecutivo.

  

  

  

  
  Logo do acontecemento meramente deportiva os integrantes das Peñas, do Concello de Ares
e da SDR Numancia de Ares desprazabanse ata o Mosteiro de Santa Catalina onde agardaba
a sección de cociña do Numancia quenes o longo de toda a maña estiveran a organizar todos
os preparativos para disfrutar dunha magnifica churrascada acompañada de emparada e
ibéricos para repoñer forzas.
  
  No tempo do café chegaban os discursos por parte dos responsables das Peñas, do
Numancia e do Concello no que todos coincidían na importancia de mater vivo este evento.
Tamén todos facían un recoñecemento especial aos integrantes do equipo de modestos que se
sumaron o evento, felicitandós pola gran temporada de liga e polo gran papel que están a facer
na Copa Delegación de Ferrol.
  
  Para rematar os actos protocolarios facíase entrega por parte do Concelleiro de Deportes de
Ares dun trofeo conmemorativo a todas as Peñas Deportivas e ao Numancia.
  
  Coa música do caraoke e con tertulias arredor dos chupitos remataba unha magnifica xornada
de convivencia entre os aficionados ao fútbol do RC Deportivo de A Coruña, FC Barcelona e
Real Madrid tendo todos un equipo en común, o ¡¡¡NUMANCIA DE ARES¡¡¡
  
  Dende a SDR Numancia de Ares agradecer a todos os participantes a sua asistencia ao
evento. ¡¡¡Ata a próxima edición¡¡¡
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