
CADETES. MEIRÁS, 0 - NUMANCIA, 2.

Os cadetes poñen fin ao campionato de liga 2009 – 2010 cunha nova vitoria.

      

  

Meirás, sábado 27 de marzo do 2010.
  
  23ª Xornada, categoría cadete, 2ª autonómica, grupo 4º.
  
  ALIÑACIÓNS:
  MEIRÁS: Rafael, Bieito (Sergio Vázquez min. 67), Edgar (Emilio min. 60), Carlos, Adrián,
Sergio Orjales, José (Vicente min. 61), Cristián (Marcos min. 57), Pablo Bouza (Raúl min. 52),
Pablo Ramos e Sergio López.
  NUMANCIA: Carlos, Pepe, Adrián (Roque min. 62), Ángel (Javi min. 41), Quique, Brayan,
Miguel López, Juan (Antonio min. 52), David (Miguel Piñeiro min. 41), Edu e Ricardo (Xaime
min. 58).
  
  GOLES:
  0 – 1 min. 43 Edu.
  0 – 2 min. 64 Roque.
  
  COLEXIADO: José A. Rodríguez Dopico (Delegación de Ferrol).
  Amosoulle cartón amarelo a Sergio Orjales polo Meirás e a Edu e Ángel polo Numancia.
  
  COMENTARIO:
  Primeira metade que comezou con moi pouco ritmo por parte dos dous equipos, pois ningún
soubo asumir o control do terreo de xogo, o que propicio perdas continuas do balón en
mediocampo que desluceu un pouco o espectáculo. Foi a partir dos vinte minutos de xogo
cando o Meirás tomou a iniciativa dispoñendo de varias ocasións para inaugurar o marcador.
Aos de Ares custoulles entrar en xogo nesta primeira metade e non sería ata os minutos finais
nos que se achegarían con perigo á meta local, gozando de tres boas ocasións, unha delas
cun disparo ao traveseiro. Ao final marcharían aos vestiarios con empate a cero.
  A segunda metade estivo moito máis entretida, cos dous equipos máis metidos no partido, o
que permitiu ver máis espectáculo futbolístico. Os de Ares máis mentalizados que na primeira
metade, saíron a polo partido desde o asubío inicial e un gol temperán nos minutos iniciais
espoleounos sendo os claros dominadores dunha boa parte deste período. De novo Quique
nunha segunda metade soberbia foi unha das pezas crave para o dominio dos aresáns. O
Meirás cos goles encaixados e o control do terreo de xogo exercido por parte do equipo
visitante veuse abaixo, rexurdindo nos minutos finais nos que dispuxeron dalgunhas ocasións
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para acurtar distancias.
  Con este encontro dáse por concluído o campionato de liga nesta categoría. O Numancia
finalizou nunha máis que meritoria quinta posición logo de disputarse un total de vinte e seis
xornadas. Na primeira parte do campionato os aresáns foron moi irregulares, sufriron varios
altibaixos e non estiveron moi acertados, deixándose polo camiño algúns puntos importantes.
Termiñando na novena posición da táboa, con catro partidos gañados, tres empates e seis
derrotas. Por contra, a segunda metade da liga, foi soberbia, extraordinaria e incrible, dez
partidos gañados, dous empates e unha derrota. O que lles permitiu auparse ata a quinta
posición. Felicitalos polo traballo e esforzo realizado e agradecerlles as bonitas tardes de fútbol
que nos ofreceron. Pronto comezará o campionato de copa, na que desexamos que teñan
unha actuación destacable.
  Aproveitar está última crónica da liga para felicitar ao Cedeira pola conquista do título de liga e
ao Galicia de Caranza polo subcampeonato e desexarlles boa sorte na fase de ascenso á liga
galega.
  O vindeiro martes 30 de marzo ás 19:00 horas terá lugar, na Delegación de Fútbol de Ferrol, a
reunión para tratar sobre a competición de copa nas categorías de cadete e alevín.
Manterémosvos informados a través da WEB.
  
  MINUTO A MINUTO:
  1ª METADE:
  M 11: corner que saca o Meirás e Carlos Ramayo só no segundo pau, incomprensiblemente,
falla.
  M 12: balón ás costas dos defensas que recolle Edu, encara a Rafael que se lle bota enrriba e
consegue rexeitar o esférico.
  M 17: roubo de balón de Miguel López en mediocampo, vaise dos seus marcadores, alcanza
a área do Meirás pero o seu disparo cruzado pérdese pola liña de fondo.
  M 19: perdida de balón de Adrián nos tres cuartos de campo do Numancia que recolle e
controla Cristián, intérnase na área, parede sobre Pablo Ramos que intercepta o gardameta
aresán nos pés do dianteiro.
  M 21: internada pola banda de Sergio Morais, e centro chute que detén Carlos.
  M 30: vaselina de Cristián que marcha excesivamente alta.
  M 34: xogada individual de Brayan no bordo da área do Meirás, regatea a varios contrarios, e
xa moi forzado dispara a porta pero moi frouxo, detendo Rafael sen problemas.
  M 36: control de Quique no bordo da área do Meirás, pase interno entre a defensa sobre Edu
que dispara cruzado estrelando o balón no traveseiro.
  M 38: Brayan colga un balón ao área do Meirás que recolle Edu, regatea a dous defensas,
trabucase co esférico e desperdicia unha gran ocasión de gol.
  
  2ª METADE:
  M 43: pase de Ricardo sobre Brayan, intérnase na área local, encara nun man a man a Rafael
que moi valente rexeita o forte disparo do dianteiro aresán. Na mesma xogada roubo de balón
de Edu, leva a dous defensas, intérnase na área e de forte disparo cruzado bate ao gardameta
local, 0 - 1.
  M 45: forte disparo de Miguel López desde fóra da área que marcha excesivamente alto.
  M 47: erro de Miguel Piñeiro ao querer ceder sobre Pepe no bordo da área, José Martínez
faise co balón pero desperdicia unha boa ocasión para establecer a igualada.
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  M 48: disparo de Sergio Orjales que sae desviado.
  M 58: centro de Raúl desde a liña de fondo que Carlos coa punta dos dedos quítalle da
cabeza a un dianteiro do Meirás.
  M 64: centro chute de Quique desde a liña de fondo que Rafael non é capaz de atallar, Roque
moi rápido e atento no primeiro pau recorta e envía ao fondo das mallas, 0 - 2. Xusto premio
para o rapaz, polo seu esforzo e afán de superación, porque nesta tempada por unhas cousas
ou outras non dispuxo de moitos minutos de xogo. Os seus compañeiros felicitárono
efusivamente no que poderíamos calificar como un dos goles máis celebrados da tempada.
  M 68: pase de Edu sobre Roque que encara ao gardameta local detendo éste o esférico sen
problemas.
  M 63: libre directo que lanza Raúl moi axustado á base do pau e Carlos detén de
extraordinaria estirada.
  M 70: xogada individual de Pablo Ramos dentro da área aresá, dribla a varios defensas, cede
sobre Cristián pero o disparo cruzado deste marcha pola liña de fondo.
  M 74: centro desde a liña de fondo ao área do Numancia e remate do escorpión de Sergio
López que marcha por riba do traveseiro.
  M 78: internada pola banda dereita de Miguel López, disparo raso e cruzado que detén
Rafael.
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