
ALEVINS. R. SAN PEDRO, 2 – NUMANCIA, 0.

EN CAÍDA LIBRE
  
  Derrota do equipo alevín da ADR Numancia de Ares por dous goles a cero fronte o R. San
Pedro na súa visita na maña do sábado as instalacións da Gándara. O encontro
correspondente a novena xornada da 2ª fase da liga alevín no grupo 2 chegou ó descanso con
empate a cero.
  

  

      

  
  A Gándara, 21 de febreiro de 2015.
  
  FICHA TÉCNICA
  
  R. SAN PEDRO: Adrián, Mario González (C), Manuel, Eduardo, Semanegn, David Maneiros,
David Varela e Kevin. Tamén xogaron Aarón, Martín, Mario López, Raúl e José.
  
  Adestrador: Steven Campos Mouriz.
  
  Delegado: Jorge Martín Varela.
  
  NUMANCIA: Nacho, Jaime, Lucas, Chechu, Migui (C), Diego, Martina e Oscar. Tamén
xogaron Sergio, Martín Miguel, David e Raúl.
  
  Adestrador: Alberto Alejandro Durán Morais.
  
  Delegado: Juan C. Gómez Rivera.
  
  ARBITRO: Daniel Pérez Barro. Sen incidencias.
  
  GOLES:
  
  R. San Pedro: Semanegn e Mario González.
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  Partido que os de Ares afrontaban con numerosas baixas ante o líder da clasificación. Nosprimeiros instantes o partido estivo igualado aínda que a posesión se foi decantando cara aosde Ferrol a medida que transcorrían os minutos. Poucas ocasións durante a primeira parte eboa defensa por parte do Numancia, chegándose ao descanso co cero a cero inicial.    A segunda metade foi dominada claramente polos ferrolanos que se adiantaron no marcadorá saída dun córner, rematado de cabeza por Semanegn no segundo pau cando corría o minuto32. A partir do gol o partido entrou nunha dinámica aburrida e sen moitas ocasións ata que afalta de cinco minutos para o final, un disparo sen aparente perigo do capitán do equipo local,Mario González, se lle escapa ao meta aresano subindo o segundo tanto ao marcador, e quemataba definitivamente o partido.    Superior o San Pedro aos de Ares, con moito máis fondo físico, o que lle permitiu manter unritmo alto de xogo durante todo o partido.    Con este resultado os de Ares encaixan a cuarta derrota consecutiva o que os fai caer ata aúltima posición na clasificación xeral.    O próximo fin de semana o equipo alevín do Numancia recibirá en Ares no que será a décimaxornada de competición a O Val “B”. O equipo valexo ao igual que os aresáns tamén ocupa ospostos da parte baixa da tabóa. Unha boa oportunidade para ambos de escalar algunaposición.  Máis información deste partido na web de MUCHA CALIDAD picando aquí.    Pulsa no seguinte enlace para ver os resultados, clasificación e fichas técnicas daxornada.       
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http://muchacalidad.com/?p=1189#more-1189
http://muchacalidad.com/?p=1189#more-1189
http://www.futgal.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&amp;codjornada=9&amp;codcompeticion=2170092&amp;codgrupo=2170215&amp;codjornada=9
http://www.futgal.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&amp;codjornada=9&amp;codcompeticion=2170092&amp;codgrupo=2170215&amp;codjornada=9

