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O equipo Pavillón Cidade As Burgas de
Ourense de fútbol sala feminino, dirixido
por Manolo Codeso, asistiu o pasado
mes de novembro (días 4 a 8) ao
Campionato de Europa celebrado en
Bérgamo, cidade da Lombardía italiana
aos pes dos Alpes e de poboación
semellante a Ourense.

As pavillonistas realizaron un excelente campionato, gañando os
dous primeiros partidos con clara superioridade, ante Australia
(9-1) e ante Ucrania (13-4), e gañando ao Iskra San Pietroburgo
ruso por un 6-5 que lles deu o pase á semifinal, que a xogarían
fronte a un dos equipos italianos, o Claudio Photo Stezzano, e
gañarían cun contundente 13-0. A grande final disputouse no
Pavillón Municipal de Bérgamo entre o Rokada Volgograd ruso e o
Pavillón Cidade as Burgas.
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O equipo ruso viña de gañar ao Iskra San Pietroburgo por 2-0, e de facer un
gran xogo, mentres que o Cidade chegaba con todas as esperanzas postas no
partido final, despois de gañar cómodamente na semifinal.

As ourensanas chegaron á final tras unha brilante fase previa na que apuntaron
moi boas maneiras e un excelente fútbol. Plantearon o partido cunha plantilla moi
xove, pero con total confianza nas súas posibilidades.

Quizais a inexperiencia, a xuventude, a mala actuación dos árbitros e a lesión
dunha das xogadoras máis importantes fixeron que as de Codeso se levaran o pao
do partido, encaixando dous goles demasiado cedo. É un equipo acostumado a
remontar, pero nesta ocasión non puido ser, aínda que un gol de Nati, a capitana,
complicoulle moito as cousas ás rusas. O erro nun penalty a falta de poucos
minutos deu ó traste coas ilusións das ourensanas. Finalmente o resultado foi 2-1
a favor do Rokada Volgograd.

Foi unha derrota con sabor a victoria, polas condicións do partido e pola imaxe
que deu o equipo.

O Cidade foi o grande protagonista no festival de clausura, ao recibir a copa que
lles atribuía como subcampionas de Europa, e tamén os galardóns de mellor
porteira para Sara Martínez, e o de mellor adestrador para Manolo Codeso, e
tamén o premio para o mellor árbitro foi para un galego, Pablo Fernández.
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O balance deste campionato é totalmente positivo, pois o Cidade demostrou
que é un grande e se ten gañado o respecto na súa categoría.

MANOLO  CODESO

Manolo Codeso amosábase moi
satisfeito co traballo realizado polas
ourensanas, e comentaba que "ao
rematar a final, vendo ás nenas
celebrar o subcampionato, dinme
conta do orgulloso que estou de
levar este grupo. Disputar un torneo
europeo a un grupo que desde que
naceron como xogadoras estiveron
sempre conmigo, é todo un orgullo.
Despois de moitos anos con trocos
de presidente, xogadoras que se
van e malos momentos, o grupo
saíu para adiante e por iso estou
completamente satisfeito do seu
traballo".
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A  REPRESENTACIÓN  DO  OTERO  PEDRAYO

As xogadoras do Cidade que están estudiando no IES Otero Pedrayo de
Ourense son Laura Pérez Tesouro, Judit Daniela Jácome Galván e Paloma E.
González González. Outras xogadoras do Otero Pedrayo son Laura Martínez e
Aldara González, que xogan co equipo da categoría infantil.

Laura Pérez Tesouro

Judit Daniela Jácome Galván

Paloma E. González González



NOVAS DO I. E. S. OTERO PEDRAYO DE OURENSE - DECEMBRO DE 2008

O Pavillón Burgas busca consolidarse na Prata

O equipo de Manolo Codeso móvese pola zona noble da clasificación

O Pavillón Cidade As Burgas naceu en setembro de 2007, dando continuidade
ó equipo Cidade de Ourense. Desde o cambio de nome, as subvencións son máis
ben poucas, o diñeiro  consíguese vendendo carnés de socio, lotería de nadal,
publicidade en carteis e equipacións e con aportacións voluntarias.

Esta tempada estréase unha nova competición no fútbol sala feminino, a
División de Prata, que ven a cubrir o terrible baleiro existente entre as
competicións autonómicas e a División de honra. O Pavillón Burgas atópase no
mesmo grupo que outro representante galego, o Ateneo Combarro, ademais
doutros catro equipos madrileños, un de Toledo, dous rioxanos, un segoviano un
de Guadalaxara, un canario e un de Valladolid.

O adestrador das ourensanas, Manolo Codeso, é claro falando de metas: "O
noso principal obxectivo non debe ser outro que o de manternos na categoría;
agora ben, se as cousas marchan ben e os primeiros resultados foran positivos,
creo que poderíamos loitar por estar da metade da táboa para arriba, eso si, sen
ningún tipo de presión", sinala, pois "a nosa meta real xa está conseguida, e era
a de estar na nova categoría, a que mellor lle vai ás nosas xogadoras, pois a Liga
Autonómica quedábasenos un pouco pequena, e a División de Honra é de
momento algo moi lonxano para o noso nivel".
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Codeso subraia que "chámame moito a atención
a profesionalidade coa que os equipos xa se toman
a competición, algo que se traduce na pista, tes que
dar o cento por cento se queres estar á súa altura.
É unha categoría moi esixente na que se te
despistas un pouco podes levarte un bo susto, a
que a xente aproveita moi ben as oportunidade que
ten". Ademais engade: "tamén notamos o cambio
da reglamentación e cústanos adaptarnos, ademais
de que tácticamente limita moita á hora das
estratexias e fai do xogo algo moito máis físico que
técnico, o que supón un problema e fai que
pasemos os últimos minutos sufrindo e en ocasións desexando que remate o
partido".

O  EQUIPO

Nome Posto

Sara Porteira

Judith Porteira

Raquel Porteira

Peque Peche

Nerea Peche

Nati Peche

Martita Ala

Laura Ala

Sonia Ala

Sofía Ala

Paloma Ala

Melissa Ala

Iria Pivote

Carmen Pivote

Helena Pivote

Manolo Codeso Adestrador

Pascual Codeso Segundo adestrador

Jacobo Delegado
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O  PALMARÉS  (desde setembro de 2007)

-> Subcampionas de Europa (Bérgamo, 4 a 8 de novembro de 2008)
-> Campionas de España de clubes (Alacant, 14 a 16 de xuño de 2008)
-> Subcampionas da Liga Autonómica
-> Subcampionas da Liga Provincial
-> Subcampionas da Copa Xunta
-> Campionas da Copa Deputación
-> Equipo cadete: Campión provincial e galego
-> Equipo infantil: Campión provincial e galego
-> Tres xogadoras infantís campionas de España coa selección galega
infantil en Xaén
-> Catro xogadoras subcampionas do mundo coa selección galega absoluta
en Reus
-> Catro xogadoras cadetes subcampionas galegas coa selección ourensana
en Pontevedra

Paloma E. González González (alumna de 4º de ESO)


