Primera Catalana – Grup 1

U.E. VIC 0-2 U.AT. D’HORTA
19 Febrer 2017

4a victòria seguida de l'Horta

jornada 22

4a victòria seguida de l'Horta de Xevi Molist , que s'ha imposat al Vic per 0-2
confirmant que a travessa per un gran estat de forma i segueix com a líder a 1a
Catalana G1. Amb aquest triomf l'Horta suma 43 punts i una magnífica dinàmica
amb 14 gols a favor i 2 en contra en els darrers 4 partits.
L'Horta n'ha tingut prou en una
productiva
primera
part
per
encarrilar el partit. L'efectivitat del
pichichi Sergi Arranz ha aparegut al
minut 24 rematant de cap un córner
servit per Marçal, donant el 0-1 i
sumant el seu 20è gol en 21 partits
jugats. Abans, ja havien avisat
Marçal i Imaz a pilota parada i el
propi Arranz, robant una pilota que
a punt ha estat de ser el 0-1. L'Horta
feia molt mal quan tenia la pilota i sumava jugadors en atac, tant per les bandes
com pel mig. Per la seva banda, el Vic ha tingut una falta directe de Peke on Buetas
ha intervingut amb molt encert i dues perilloses arribades de Torné que han acabat
fora. Abans del descans, l'Horta ha confirmat el seu poder ofensiu quan Marçal ha
acabat una internada de Salva per creuar la pilota fent el 0-2 al minut 40.
A la segona part el Vic ha sortit amb tres canvis al descans, intentat tenir mes
possessió i sent més intens. Tot i que ha tingut més la pilota, no s'ha traduït amb
ocasions manifestes de gol. La més clara ha estat una de Rachid que ha obligat a
Buetas a intervenir enviant a córner, mentre la resta d'arribades han estat xuts
llunyans que han sortit fora o centrades que no han trobat rematador. Xavi Torrent
ha estat molt a prop de matar definitivament el partit de volea, pero el porter local
ho ha evitar. També Imaz i Arranz han tingut han tingut el 3r, pero el gol no ha
arribat. El partit estrava controlat i l'Horta s'ha dedicat a tenir la possessió per acabat
sumant el 4t triomf seguit.
En la propera jornada, ja el 5 de Març, rebrà la visita del Farners, a les 12:00 al Feliu i
Codina. L'equip descansa en el darrer cap de setmana de Febrer.

FITXA TÈCNICA:
UE VIC: Reig; Torné (Rachid, m. 46), Gil, Abad (Gely, m. 46); D. Busquets (Carrascal, m.
46), Enrich, Isma (Quim, m. 74), Roca, Peke i Mia.
UA HORTA: Buetas; Barry, Arnau, Eudald (Cristian, m. 81); Salva (Ignasi, m. 74), Edgar,
Marçal (Kique, m. 64), Imaz, Xavi Torrent (Pablo, m. 58) i Sergi Arranz (Keita, m. 79).
Gols:
0-1, minut. 24, Sergi Arranz.
0-2, min. 40, Marçal Lladó
Àrbitre:
UA Horta: Arnau, Eudald i Edgar UE Vic: Torné i Isma

