Primera Catalana – Grup 1

U.E. AVIA 1-1 U.AT. D’HORTA
17 Desembre 2016

Tercer empat consecutiu

jornada 15

Tercer empat consecutiu d’un Horta que es va trobar a un competitiu Avià que mai li va posar
les coses fàcils. Tot i això l’equip de Xavi Molist encara és líder després de 15 jornades ocupant
el lloc més alt de la classificació, amb un punt de marge respecte l’Andorra, que té un partit
pendent per jugar el 4 de Gener contra el Llagostera “B”.
El partit no va començar malament pels
interessos de l’Horta, que va aproximarse amb cert perill amb un córner directe
llançat per Marçal i un xut des del vèrtex
de l’àrea de Sergi Arranz en els que va
haver d’intervenir el porter local. L’Avià
s’aproximava per la banda esquerra a
través de Miki Poveda, pero sense xutar a
porteria. El partit era molt intents i
competit, amb un terreny de joc pesat i
amb molt de fang que provocava
relliscades i errors. A prop del descans, en
una falta llunyana, i després d’una pilota
dividida que va agafar molta altura, el central de l’Avià Jonathan va ser el més llest per caçarla amb el cap i enviar-la a gol per sobre de Gabri, al minut 42. Així, s’arribava amb 1-0 al
descans i la sensació que l’Horta encara tenia molt a dir als segons 45 minuts.
A la represa l’Avià es va dedicar a esperar a darrere i a sortir a la contra, i en una d’elles hagués
pogut marcar el 2-0 pero l’àrbitre va anular el gol de Miki Poveda per fora de joc assenyalat pel
linier. L’Horta necessitava trobar el gol de l’empat i l’entrada de Pablo va millorar notablement
la quantitat d’arribades amb perill a l’àrea local. Un xut d’Edgar que va sortir fora va ser el
primer avís, i el propi Pablo va disposar de dues accions en les que hagués pogut empatar.
L’Horta estava competint, tenint la possessió i acostant-se molt al gol, fins que al minut 77 una
jugada personal de Pablo va ser finalitzada pel pichichi Sergi Arranz, que va empatar el
partit. Fins al final, l’Horta hagués pogut marcar el gol de la victòria, sobre tot en diverses
accions on el linier va assenyalar fora de joc (en total en va assenyalar 10 a l’Horta) de forma
molt rigurosa, i és que en més d’una Sergi Arranz es quedava sol davant del porter. També es va
reclamar molt un penal sobre Kique per una espenta quan estava a punt de controlar la pilota i
encara el porter. Tot i això, empat a 1 i repartiment de punts en un partit molt competit i de molt
desgast per part dels dos equips.
L’Horta afrontarà una setmana de descans per l’aturada nadalenca abans de tornar als
entrenaments per preparar els dos últims partits de la 1ª volta i la resta del campionat. El proper
partit no serà fins el dia 8 de Gener, a les 12:00 h. al Feliu i Codina davant el Girona “B”.

FITXA TÈCNICA:
UE AVIÀ: Sergi, Pinto, Peñalva, Guijarro ©, Torres, Gorrea, Hernández, Clares, Uri Martínez (Miki
López, min. 82) , Miki Poveda i Max Morell.
UA HORTA: Gabri, Salva (Pablo, min. 67), Reyes, M. Esteve ©, Eudald, Arnau, Edgar (Genís, min.
59), Marçal (Juan, min. 78), Imaz (Barry, min. 67), Torrent (Kique, min. 59) i Arranz.
Àrbitre: Álvarez Ubric. Targetes grogues al local Hernández i als visitants Reyes i Arnau.
Gols:
1-0, min. 42, Jonathan.
1-1, min. 77, Sergi Arranz.

