
ALEVÍNS. NUMANCIA, 3 - R.SAN PEDRO, 2

VITORIA BONITA E NECESARIA
  Última xornada da primeira volta onde o Numancia se impuxo ao Racing San Pedro nun
bonito partido.

      

Prados Vellos, 12 de decembro de 2009

  

  

NUMANCIA: Adrián, Óscar, Fran M. Antía (capitá), Antón, Sergio, Miguel. Fernando, Luís,
David, Pablo e Nico

  

R.SAN PEDRO: Jesús, Adrián, Enrique, Moisés, Sergio, Borja, Carlos, Iván, Andrés, Cristian e
Javier.

  

Goles: Pablo e Antón (2)

  

Árbitro: D. Brais Ferreiro Vérez.

  

COMENTARIO: Nunha mañá de sábado espléndida para a práctica do fútbol puidemos ver un
bonito partido de alevíns entre dous equipos que apostaron polo fútbol creativo. Comezou o
encontro co Numancia moi metido e intentando chegar á meta rival. Pero como nos últimos
tempos, aproveitando o Nadal, un novo regalo deixaba a un xogador do San Pedro ante o noso
porteiro co balón controlado e non fallou, 0-1 aos 10 minutos. Seguindo os costumes, o
Numancia veuse arriba e seguiu facendo un fútbol combinativo. Froito dese fútbol chegaría o
primeiro tanto, nun bo pase interior que chegou a Pablo tras unha boa internada por banda que
finalizou con remate cruzado e pegado ao pao da portería ferrolá. 1-1 aos 15 minutos. Seguiu o
empuxe numantino e no minuto 20 unha man dun defensor do San Pedro dentro da área foi
interpretada polo colexiado como penalti, o cal foi trasformado por Antón, poñendo o 2-1 no

 1 / 2



ALEVÍNS. NUMANCIA, 3 - R.SAN PEDRO, 2

marcador. Nos últimos 5 minutos da primeira metade, varios tiros dende a frontal por parte do
Racing San Pedro foron moi ben interceptador polo noso gardarredes Adrián.
   Na segunda metade, o Numancia saíu coa intención de ampliar a vantaxe e puido facelo nos
primeiros minutos. Posteriormente, o San Pedro xogou os seus mellores minutos chegando en
repetidas ocasións á portería do Numancia, pero un espectacular Fernando atallou unha e
outra vez os disparos dos ferroláns. A falta de 5 minutos, nun pase ás costas da defensa aresá,
un xogador do San Pedro queda nunca posición inmellorable de remate, o cal non desaproveita
e consigue empate, 2-2 a falta de 5 minutos. Nos últimos 5 minutos o Numancia arrisca e vai a
polo partido descaradamente. Varias ocasións fallidas e parecía que o empate sería o
resultado final. Pero na prolongación, unha falta executada magistralmente por Antón, fai o 3-2
levando a ledicia á parroquia aresá, xa que ultimamente necesitabamos unha vitoria como esta.
   En definitiva, un bo partido de fútbol onde calquera dos dous equipos puido levarse a vitoria.
Nesta ocasión, a sorte si que acompañou ao Numancia. ¡¡¡Ia sendo hora¡¡¡ Felicitar ao Racing
San Pedro polo seu bo xogo, e a súa deportividade. É un equipo que conta con dous bos
adestradores e xogadores con moita ilusión, que de seguro, darán moita guerra esta tempada.
   Por parte do Numancia, hoxe felicitar os supervivientes. Tíñamos baixas importantes,
xogadores de segundo ano que se notan. Pero os “peques” demostraron que con bo xogo,
ilusión e confianza poden conseguirse moitas cousas. 
  Fin da primeira volta, estando na clasificacións no grupo destacado dos 4 primeiros
clasificados. É algo anecdótico. Fin da primeira volta con masiva asistencia aos adestramentos
e aos partidos. Os 17 xogadores do plantel tiveron minutos e séntense importantes dentro do
equipo. O Numancia fai un xogo bonito, combinativo, de toque. Iso a veces producenos
amagos de infarto e incluso goles en contra cando xogamos o balón dende atrás ao limite. Eu
creo que é un prezo xusto a pagar, xa que tamén a cara de felicidade que se nos queda a
todos cando vemos os nenos tocar o balón con sentidiño, e a ledicia que supón ganar e xogar
ben, e impagable. Polo tanto, un prezo xusto.
   En resumo, boa primeira volta con 8 vitorias e 3 derrotas. A semana que vén antes das
“vacacións” de Nadal primeira visita da tempada ás instalacións de A Gándara en Ferrol para
comezar a segunda volta coa S.R.D. Canido. Polo tanto, vémonos TODOS a vindeira fin de
semana en Ferrol.

  

  ¡¡¡AÚPA NUMANCIA¡¡¡
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