Primera Catalana – Grup 1

C.F. RIPOLLET 0-0 U.AT. D’HORTA
27 Novembre 2016

Repartiment de punts entre el Ripollet i l’Horta

jornada 13

Repartiment de punts entre el Ripollet i l’Horta
en una jornada on l’equip hortenc no ha
aprofitat del tot la derrota del seu immediat
perseguidor, l’Andorra (2-3 contra el Mollet),
per agafar-li més distància. El partit era propici
per sumar els 3 punts, ja que el Ripollet no ha
inquietat amb perill real en forma de xuts entre
els 3 pals la porteria de Gabri, mentre que
l’Horta ha tingut ocasions i arribades suficients
com per decantar el partit al seu favor. A
l’Horta només li ha faltat el gol, pero segueix
líder en solitari, amb 27 punts, 5 més que el
Mollet i el Sants, i 6 més que l’Andorra.
El partit ha tingut una primera part ensopida on el Ripollet només ha xutat dues vegades, una
fora i una a les mans de Gabri en un xut molt llunyà. L’Horta ha sigut més productiu, tenint la
possessió i avisant primer en una centrada de Cristian que Xavi Torrent no ha rematat per poc
per culpa d’un defensa. Marçal ho ha provat de falta i també en un xut des de la frontal que
ha sortit fregant el pal. L’Horta dominava el partit pero li faltava concretar el gol, un gol que ha
estat molt a prop al minut 41 quan en un córner Edgar ha rematat pero Barry, involuntàriament,
l’ha desviat a fora estant al mig de la trajectòria de la pilota.
A la segona part l’Horta, on respecte a
la primera ha anat clarament de menys
a més, ha sortit amb una marxa més i
encara ha dominat més. Óscar Imaz ha
xutat fora en una clara ocasió, i Reyes i
Barry n’han tingut dues a rematada de
cap en diferents córners (fins a 6 de
l’Horta en aquesta 2ª part), a més de
dues arribades de Xavi Torrent, una
d’elles de cap. Pero el gol de l’Horta no
arribava tot i que semblava molt a prop. L’entrada de Pablo, Juan i Ignasi ha donat encara
més intenció ofensiva a l’equip pero el gol tampoc ha arribat, mentre el Ripollet esperava fer
mal a la contra i ja firmava l’empat. Només el local Chema, molt actiu, ha creat cert perill en
tímides arribades a favor del Ripollet, pero sense que Gabri hagués d’intervenir per refusar perill
real. Amb l’Horta totalment bolcat en atac i el Ripollet perdent el màxim temps possible perquè
li valia l’empat, el partit ha acabat morint. En el costat positiu, destacar que l’Horta ja suma fins
a 270 minuts (3 partits seguits) sense encaixar cap gol, cosa que li permet seguir sumant punts.
Ara l’Horta es prepararà entrenant durant aquesta propera setmana, en la que no hi ha partit
de Lliga, i també durant la següent, en la que rebrà l’Andorra al Feliu i Codina el diumenge 11 a
les 12:00 h. en un partit on pot marcar diferències al seu favor.

FITXA TÈCNICA:
CF RIPOLLET: Uri; Omar, Osuna, Cardete, Edgar; Cadmo (Héctor, m. 84), Roger, Lars, Chema;
Mario (Dani, m. 70) i Óscar (Cristian, m. 93).
UA HORTA: Gabri; Salva (Juan, m. 67), Barry (Reyes, m. 67), M. Esteve ©, Eudald (Genís m. 81);
Galeano; Cristian (Ignasi, m. 81), Edgar (Pablo, m. 67), Imaz, Marçal; i Xavi Torrent.
Àrbitre: Serrat Susi. Targetes grogues als locals Chema, Roger, Lars i als visitants Salva, Galeano i
Marc Esteve.

