
BENXAMINS. NUMANCIA, 3 - PORTUARIOS, 3.

PARTIDO TOLO
  
  Partido no que aos de Ares faltoulles algo de chispa, pero malia eso calquera dos dous
equipos puido levarse a vitoria.
  

  

      

  Ares 4 de outubro de 2013.
  
  ALIÑACIONS
  
  NUMANCIA: Miguel Martínez, Carlos, Manu, Marcos Margharetto, Marcos Rey, Martín, Óscar
e Chechu. Tamén xogaron Diego, Jaime, Lucas, Miguel Iglesias (C), Raúl e Zoel.
  
  Delegado: Daniel Iglesias Montero.
  
  PORTUARIOS: Iker, Brais, Aarón (C), Andrés, Canosa, Adrián, Diego e Yeray. Tamén
xogaron Manuel, Asier e David.
  
  Adestrador: Fernando Piñeiro Balado.
  
  Delegado: Álvaro Martínez Salgueiro.
  
  ARBITRO: Víctor M. García Villaverde.
  
  GOLES:
  
  0 - 1: min. 5, saque de esquina que Aarón envía ao fondo da rede.
  
  1 - 1: min. 13, saque do porteiro visitante que se queda curto, Óscar está máis rápido que os
defensas, consegue facerse co balón e encara portaría para de forte disparo a media altura
dende dentro da área empatar o partido.
  
  2 - 1: min. 15, disparo bombeado de Lucas dende o círculo central que o porteiro ferrolano
non atalla, Marcos Margharetto entrando dende atrás adiántase ao os defensas e marca a
porta baleira.
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  2 - 2: min. 38, disparo a porta que rexeita o porteiro local, o rexeitamento é aproveitado por
Adrián para marcar a porta baleira.
  
  3 - 2: min. 40, xogada por banda dereita do Numancia con centro á área e disparo de Lucas
que é detido coa man por un defensa local, o árbitro decreta a pena máxima e Óscar marca
para o Numancia.
  
  3 - 3: min. 48, Canosa de libre directo.

  

  

  

  

Primeiro cuarto de hora de partido nos que o Numancia non deu entrado en xogo ante un
Portuarios que era o que tiña a posesión, permitíndolles adiantarse no marcador á saída dun
córner. Malia o dominio visitante os de Ares non pasaron excesivos apuros, defendendo
ordenadamente en defensa. Aos quince minutos de xogo Óscar despois de estar máis rápido
que os defensas conseguía empatar para os de Ares. O gol levantou os ánimos locais, e cinco
minutos despois dábanlle a volta ao marcador. Pero os do Portuarios malia o revés, pois eles
foran os que levaran a voz cantante no xogo, non botaron a toalla e volveron tomar as rendas,
e a xerar as ocasións. A máis clara delas foi un disparo ao longueiro de Brais despois dun
lanzamento de libre directo. Finalmente chegaríase ao descanso coa vitoria parcial dos de Ares
por 2 - 1.
  
  Na reanudación os de Ares volvían ter problemas, especialmente nas saídas do balón dende
atrás, creando nalgunhas ocasións eles mesmos o perigo na súa propia porta. Menos mal que
un inspirado Miguel Iglesias, con intervencións de moito merito, conseguía salvar os mobles ao
seu equipo. Non obstante, no minuto 38, non conseguiría atallar un forte disparo dende fóra da
área despois dunha gran parada, e Adrián aproveitaba o rexeitamento para empatar para os de
Ferrol Vello, 2 - 2. Dous minutos despois os de Ares volvían adiantarse, tras transformar Óscar
unha pena máxima. Darían a réplica os ferrolanos cun disparo ao longueiro. E posteriormente
Canosa de libre directo volvía empatar o partido, 3 - 3. Os últimos minutos do encontro foron de
claro dominio local. Os de Ares dispuxeron de boas ocasións, a máis clara un disparo de Lucas
ao pau. Destacar as boas intervencións do meta do Portuarios que impediron nestes minutos
finais que os tres puntos quedaran en Prados Vellos.
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  En resumo partido tolo, onde un Portuarios ben armado e ordenado levou o peso do xogo
durante moitos minutos, ante un Numancia que xogou a refachos pero que aproveitou as súas
ocasións e levou de remolque no marcador aos de Ferrol Vello.
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