UNIÓ ESPORTIVA d’HORTA
Notícia Bàsquet

Resultat històric! L'Horta es classifica per la Final 4 d'ascens a lliga
EBA
2021-06-07

Resultat històric per a la secció de bàsquet de la @uehorta que per primer cop disputa els play offs
d'ascens a lliga EBA. En partit únic disputat aquest dissabte passat al nostre pavelló, els nostres
jugadors van aconseguir in extremis una victòria que els dona accès a la Final a 4. Només el
guanyador d'aquesta té garantit l'ascens.
La victòria de dissabte va ser viscuda en directe per 130 persones que respectant els protocols
Covid van animar a tots dos equips. El partit va ser molt igualat, amb un alt encert en canasta en el
primer quart, que va deixar clar que la victòria no seria fàcil per a cap dels dos combinats.
La fe dels jugadors d'Horta i un joc en equip ple de complicitat van fer possible que 's´arribés a
pràcticament els últims 40 segons amb empat a 65. Va ser llavors quan un tir de l'Horta va tocar al
taulell per deixar la bola en un rebot que l'equip va fer seu per aconseguir una canasta plena de
significat i anar-se'n de dos, avantatge que va saber defensar en la recta final de partit.L'explosió
d'alegria i emoció va ser màxima per a tots! inclosos els jugadors d'altres equips del club que des
de peu de pista van estar animant tot el partit.
El #SomUEH va ressonar al cercle final amb més força que mai! i ara aquest pròxim cap de
setmana, a la localitat de Navàs, es disputarà la Final a 4. El Navàs serà precisament el rival de
l'Horta a semifinals. Tot un repte que aquesta setmana estan preparant els nostres jugadors amb
màxima entrega i il.lusió.
Som l'Horta!#SeguimEndavant
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