
PREBENXAMÍNS "A". NUMANCIA "A", 12 - BARALLOBRE, 0.

CLARA SUPERIORIDADE LOCAL
  
  Partido correspondiente a 5ª xornada da fase previa da Liga prebenxamín grupo 3, disputado
na mañá do sábado en Prados Vellos ante numeroso público.
  

  

      

Ares, 4 de outubro de 2014.
  
  FICHA TÉCNICA:
  
  NUMANCIA: Marcos, David (C), Iker, Ángel, Isma, Aketx, Xerar e Hugo. Tamén xogaron:
Dani e Lucas.
  
  Adestrador: Jorge Martínez Varela.
  
  Delegado: Jose Ramón Hermida Varela.
  
  SD BARALLOBRE: Martín, Naiara, Marcos, Nuria, Jesús, Riobo, Xian e Maria. Tamén
xogaron: Diego, Iago, Adrián e Hugo.
  
  COLEXIADO: D. Jose Luís Corral Franco. Sen incidencias.
  
  GOLES:
  
  Numancia: Isma (4), Hugo (3), Xerar (2), Aketx (2) e Lucas.
  
  CRÓNICA:
  
  Numancia e Barallobre disputaron un partido marcado pola diferencia de idade e físico. Os
locais un conxunto formado integramente por xogadores de último ano foi moi superior aos
visitantes, un equipo de primeiro ano.
  
  Na primeira metade os numantinos estiveron algo expesos, chegando a trompicóns e casi por
inercia a portería visitante. O resultado ao descanso era de 3 - 0 favorable ao Numancia.
  
  Na reanudación vimos unha moi boa imaxe dos numantinos. Nesta segunda metade os goles
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chegaban despois de boas xogadas por banda e tamén en combinacións colectivas. Con bo
fútbol e con respeto ao rival chegouse ao final do partido co anecdótico resultado de 12 - 0
favorable aos numantinos.
  
  En resumo, un partido que sirve ao Numancia para seguir pulindo defectos e continuar na
zona alta da clasifiación. Aproveitar para felicitar e animar aos nenos da SD Barallobre polo seu
bo traballo e ilusión en cada xogada.
  
  A vindeira fin de semana o Numancia prebenxamín xogará no campo de A Gándara en Ferrol
ante a SDR Ánimas &quot;B&quot;.
  
  NINGUNA MEDALLA VALE LA SALUD DE UN NIÑO
  
  ¡¡¡AUPA NUMANCIA¡¡¡

  

  

PICA AQUI para ver os resultados da xornada e a clasificación.
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http://www.futgal.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&amp;codjornada=5&amp;codcompeticion=49&amp;codgrupo=385688&amp;codjornada=5
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