
ALEVÍNS. NARÓN "B", 7 - NUMANCIA 5.

NENOS, FÚTBOL E OUTRAS HISTORIAS.
  Partido con moitos goles, intenso e vibrante, onde os de Ares deron a cara ata o asubio final.

      

  

O Cadaval (Piñeiros) 19 de febreiro de 2011.
  
  ALINIACIÓNS:
  NARÓN “B”: Marcos, Alexandre, Pablo, Sergio, Daniel, Jesús, Óscar, Antonio, Diego, Miguel,
Raúl e David.
  NUMANCIA: Adrián, Raúl, Piñeiro, Anido, Pablo, Luís, Antón. Fernando, Antonio, Alexis e
Alex Feal.
  
  GOLES: Antón (4) e Alexis.
  
  COLEXIADO: D. José M. Santos Mato. (Delegación de Ferrol)
  
  Décimo novena xornada da Liga alevín comarcal de fútbol – 7 onde o Numancia fixo un gran
partido e vendeu moi cara a súa derrota ante ó líder da competición, o Narón “B” nas
magníficas instalacións de O Cadaval, en Piñeiros.
  
  Nunha preciosa mañá de sábado, con sol e boa temperatura, chegaba cedo ó Numancia a
Narón con moitas gañas de agradar e facer un bo partido ante o líder, o Narón “B”, un gran
equipo que conta nas súas filas con xogadores de moita velocidade e calidade individual, caso
dos fillos do mitico ex xogador do Racing de Ferrol Manel Fernández e o fillo do tamén mítico
ex – xogador do Racing de Ferrol e Compostela, Juanito, todavía activo no Narón de terceira
división. Como vedes, un gran equipo o que o Numancia xa lle compricara ás cousas na ida, e
na volta, tamén vendeu cara a súa derrota.
  
  Foi un partido espectacular. Os dous equipos tiñan ás súas líneas moi adiantadas e
apostaban por un xogo moi ofensivo. Ambos equipos alternaban o habitual fútbol combinativo, 
con balóns longos ás costas das defensas adiantadas do equipo contrario, o que provocaba
moitas ocasións de gol. Nunha desas ocasións, un balón ás costas da defensa numantina e
recollido por un xogador local nunha posición tan ilegal como privilexiada para fusilar o porteiro
numantino conseguindo o 1 - 0. Ó Numancia acusou o golpe, poido ó Narón ampliar distancias
pero serían os de Ares os que empatarían o encontro por medio de Antón, 1 - 1. Pouco despois
un fallo de concentración na defensa numantina provocaba o 2 - 1. Acto seguido, perda de
balón no saque de centro e 3 - 1. Parecía que o Narón collía distancias e tranquilidade, pero
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antes do descanso conseguiría ó Numancia o 3 - 2, co que se chegaría o intermedio. Se a
primeira parte fora bonita, a segunda… foi áinda mellor.
  
  Na reanudación, foi quen o Numancia de conseguir o 3 - 3. Volvían ás táboas o marcador. O
partido era intenso, con ocasións para ós dous equipos, sen tregua. Conseguía o Narón o 4 - 3,
pero acto seguido Antón anotaría o 4 - 4 cun disparo directo de saque de centro. Outra vez
táboas no marcador, calquera dos dous equipos puido poñerse por diante. Pero sería outra vez
o Narón coa sua calidade o que conseguía dous polémicos goles prácticamente consecutivos,
aproveitando ós despistes numantinos por factores incontrolables, 6 - 4. Esos factores
incontrolables propiciaron unha rabia e unha enerxía extra para ós numantinos, que foron quen
de meter o medo no corpo outra vez ós locais conseguindo o 6 - 5. Ese gol veu cun Numancia
volcado a polo empate. De ahí ata o final, encerrou ó Numancia ó equipo local na súa área,
pero sen acerto nos últimos metros. Os contraataques do Narón erán demoledores, en nun
deles, co tempo cumplido, chegou o definitivo 7 - 5, que pechaba un espectacular, bonito,
polémico, intenso e maravilloso partido de alevíns nunha mañá perfecta para a práctica do
fútbol. Ó final do partido, cumpríuse o de “goles son amores”, 7 do Narón, 5 do Numancia,
vitoria para o Narón. Queda saber perder e felicitalos.
  
  En definitiva, pouco mais que dicir deste gran partido. Víronse no campo dúas filosofías
semellantes de xogo, aínda que non de ideas. O partido deixanos algunas preguntas xa
clásicas do fútbol alevín referente as filosofías de xogo ou de afrontar ós partidos. ¿Gañar ou
desfrutar? Xa sabemos que diredes, gañar e desfrutar. Pero se soamente podemos elixir unha
delas, ¿con cal nos quedamos no fútbol alevín? Como estas, moitas mais reflexións ás que se
poderían facer analizando un simple partido de fútbol alevín. Cada un, que saque as súas
propias conclusións. En canto ó Numancia, gran partido de todos ós xogadores, moito esforzo,
unión, entrega e sacrificio por parte dos nosos xogadores; podemos estar orgullosos. Unha
lástima ó resultado final, incontrolable ás veces, pero… ¿desfrutaron? Si. ¿Fixéronos
desfrutar? Si, TODOS. Pois nada mais que dicir.
  
  Tedes unha magnífica reportaxe fotográfica do partido, cortesía de www.naronbalompe.es no
seguinte enlace PICA AQUI
  
  Agora toca seguir traballando e mellorando para cando menos, non baixar o nivel amosado en
Narón nos vindeiros partidos. O próximo envite será o sábado ás 11:00 da mañá en Prados
Vellos ante o Racing de Ferrol “D”. Un bonito partido, outra festa do fútbol alevín que non
debemos de perder. Tamén ás 12:00, os prebenxamíns enfrontaránse a un dos equipos do
Racing. Doble duelo Numan – Racing en fútbol – 7 este sábado a partires das 11:00 da mañá
en Prados Vellos.
  
  ¡¡¡Todos co fútbol – 7, todos cos mais novos, todos a DESFRUTAR¡¡¡
  
  ¡¡¡Vémonos ó sábado en Prados Vellos, non faltedes¡¡¡
  
  ¡¡¡AUPA NUMANCIA¡¡¡
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https://picasaweb.google.com/naronbalompe/AlevinEFNaronBalompeBNumancia?feat=flashalbum#

