
NUMANCIA E ORILLAMAR, FINALIZARON A SUA PRETEMPORADA EN PRADOS VELLOS

O NOSO PRIMEIRO EQUIPO, DISPUTOU O ÚLTIMO PARTIDO DE PREPARACIÓN ANTE O
EQUIPO HERCULINO

  

O pasado domingo 26 de Agosto, o Numancia daba por finalizada a pretemporada co seu
partido ante outro equipo de Primeira Galicia, o SD Orillamar de A Coruña. Antes do comezo
do partido, os xogadores numantinos posaron coa bandeira do Club de Remo de Ares, en
homenaxe a súa tripulación senior masculina, que esa mesma maña vencía na Bandeira
Concello de Ares e finalizaba como subcampión da Liga Galega de Traiñas, o que lle dará
dereito polo ascenso a Liga ACT.
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No sorteo de campos, o noso capitán, Julio Escudero entregaba o capitán do Orillamar SDunha bufanda do Numancia en agradecemento pola súa visita a Prados Vellos.  No aspecto deportivo, Miguel Carballeira e Jose Antón contaron cos seguintes xogadores nestepartido:  NUMANCIA: Carlos Arnoso, Óscar, Vicente, Berto, Marcelo, Elías, Pivo, Julio, Dani Espiñeira,Alex Pita e Rubén. Tamén xogaron: Chapu, Martín, Carlos Vázquez, Pablo Ferro e Fran Ripas.  CRÓNICA:  Na primeira metade, vimos un Numancia moito mellor asentado no campo que no anteriorpartido contra o Maniños. Iso lle valeu para plantar cara a un equipo que chegara este veránaos Cuartos de Final da Copa Diputación. Os coruñeses amosaron calidade e un bo ritmo doxogo, pero o bo traballo defensivo dos nosos e a inspiración de Carlos Arnoso fixeron que oresultado ao descanso fose de 0-0.  No segundo tempo, non cambiou moito a dinámica do partido. Chegaba o 0-1 do Orillamar.Pouco despois, Julio Escudero desapropreitaba unha clara ocasión para facer o empate. Naseguinte xogada, os herculinos facian o 0-2 co que se chegaba ao término deste partidoamigable.  Desde o Numancia de Ares, queremos agradecer ao Orillamar SD a súa visita a Prados Vellospara xogar este partido de pretemporada.  Finaliza desta forma unha esixente pretemporada para o primeiro equipo. Comezaba o traballoo 2 de Agosto, xogando amigables contra o Cultural Maniños &quot;B&quot; a domicilio erecibindo en Prados Vellos a tres rivais de categoría superior, Galicia de Mugardos, CulturalManiños e SD Orillamar. Bo traballo nunha fase da temporada onde os resultados sonanécdoticos, e onde o importante e facer un bo traballo físico, coller ritmo de xogo e afrontarsituacións esixentes de xogo para estar o mellor preparado posible para o comezo dacompetición. Será este domingo 2 de Setembro as 18:30 no campo de A Veiga de Cabañas,cando o noso primeiro equipo comece a Liga da Segunda Galicia ante o conxunto local.¡¡¡Vémonos alí¡¡¡  Acceso á&nbsp; galería fotográfica do encontro  ¡¡¡AUPA NUMANCIA¡¡¡  
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https://photos.app.goo.gl/pZQE93HrMVpg7A6f8

