
PREBENXAMINS “B”. G. CARANZA “B”, 1 – NUMANCIA “B”, 1.

MOI BOA IMAXE PESE AS BAIXAS
  
  Empate a un gol dos prebenxamíns “B” fronte o G. de Caranza “B” en partido xogado na tarde
do pasado venres en Caranza. O encontro correspondente a 20ª xornada da 2ª fase da liga
prebenxamín no grupo 2 chegou ó descanso cun marcador de empate a cero.
  

  

    
  Caranza, 24 de abril de 2015
  
  FICHA TÉCNICA
  
  G. CARANZA “B”: Fabián, Alexander, Saúl, Martín, Manuel, Daniel, Alex e Francisco (C).
Tamén xogaron Hugo, Anxo, Thiago, Yohan, Xoel e Iker.
  
  Adestrador: José Fernandez Amado.
  
  Delegado: Ignacio Pato González.
  
  NUMANCIA “B”: Óscar, Lucas Varela, Leo, Cristián (C), Alex, Luís, Mateo García e Papa
Omar. Tamén xogou Mario.
  
  Adestrador: Borja Vilasánchez Rodríguez.
  
  Delegado: Ángel Blanco Cartelle.
  
  ARBITRO: Miguel A. Piñón López. Sen incidencias.
  
  GOLES:
  
  G. Caranza “B”: Iker.
  
  Numancia: Alex.
  
  Desprazamento complicado para un Numancia acuciado polas baixas o que obrigou a tirar da
canteira. Nesta ocasión eran os biberóns Lucas Varela e Mario Rañales os que terían que botar
unha man aos prebenxamíns do &quot;B&quot;.
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  Partido pouco vistoso o do venres pasado, no que o Numancia pese as baixas foi algosuperior os locais. Dos de Ares foron as mellores ocasións do partido, ainda así serían oslocais os que se adiantarían no marcado cun gol de Iker na única xogada de perigo dos deCaranza. Empataría pouco despois Alex para os de Ares, e con este resultado de empate auns remata o partido. Destacar a gran actuación de Mario e Lucas, dous biberóns que nestepartido botaron una man os prebenxamíns rendindo a un gran nivel e que a bo seguro gañaronunha boa experiencia.    A falta de dous partidos o prebenxamín “B” do Numancia rematará o campionato comosegundo clasificado do grupo 2, unha máis que meritoria praza despois dunha temporadafantástica, e que sin dubida servirá aos nenos para continuar ilusionados co fútbol.    Na próxima xornada os prebenxamíns “B” do Numancia recibirán en Prados Vellos a visita doEume Deportivo.    Pulsa no seguinte enlace para ver resultados, clasificación e fichas técnicas daxornada.    
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http://www.futgal.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&amp;codjornada=20&amp;codcompeticion=2170083&amp;codgrupo=2170089&amp;codjornada=20
http://www.futgal.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&amp;codjornada=20&amp;codcompeticion=2170083&amp;codgrupo=2170089&amp;codjornada=20

