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Partim de la premissa de que el més important és passar-s’ho bé i gaudir practicant aquest esport
que tant ens apassiona, es a dir, quel'essencial no és vèncer, sinó lluitar bé...i que el que menys
ens hauria d’ importar són els resultats esportius. Però...formem part d’ unes classificacions i
competicions que ens envolten... i, farem un petit repàs de la situació en la que ens trobem en
aquests moments.

PREBENJAMÍ INICIACIÓ

Classificat directament per jugar la final del

Campionat després d’ haver quedat primers del seu grup sense perdre cap partit i amb 13 victòries
en aquesta segona part de la temporada. Han fet una temporada impressionant. No sé si tigres o
lleons...però són unes feres. La Trobada Final del Campionat TBCN PB-INICIACIÓ tindrà lloc els
pròxims 31 de maig i 1 de juny a Palau de Plegamans. Si voleu acompanyar-los i fer pinya, ja ho
sabeu!

PREBENJAMÍ B

Els nostres petits no han quedat en les primeres posicions però lluiten i

són molt perseverants, i, aquest esperit també és molt meritori. Ara competiran en una tercera fase
que determinarà la classificació de la Copa Barcelona Prebenjamí del 61 è al 64è.
A

PREBENJAMÍ

Primers del seu grup, també imbatuts, 11 victòries i un empat és el balanç d’ aquesta segona

fase. Segueixen una línia de contundència, cosa que els fa ser líders i amb molt avantatge després
de les jornades disputades. Al quedar primers del seu grup han de jugar ara dues eliminatòries d’
anada i tornada els dies 11 i 18 de maig i 1 i 8 de juny per poder arribar a la final i ser candidats a
guanyar la Copa en la Trobada Final COPA TBCN que es disputarà a Bigues i Riells el 14 i 15 de
juny.

BENJAMÍ C

Els nostres benjamins de primer any s’han esforçat i han escalfat motors per

enfrontar-se la propera temporada amb el rodatge fet. Aquests nois són molt tenaços i ja poden
caure, ja, que es tornen a aixecar molt ràpidament. Encara els hi resta competir en una última fase

Pàgina 1/4

UNIÓ ESPORTIVA d’HORTA
Notícia Hoquei

que determinarà la classificació de la Copa Barcelona Benjamí del 61è al 64è.

BENJAMÍ B

La

temporada hauria d’ haver durat una mica més per ells ja que han anat de menys a més. I ànims
que ho feu molt bé! Com als seus companys Benjamins C, encara competiran en una tercera fase
per determinar la classificació de la Copa Barcelona Benjamí per situar-se de la 57ena a la 60ena
posició.

BENJAMÍ A

No, els resultats no han acompanyat en aquesta segona part de la lliga,

però, no hi ha cap tipus de dubte de que ens troben davant d’ un equip fora de sèrie, amb molta
tècnica i moltes ganes i empenta. I, ben dirigits, per el Juan Carlos Pérez. Per ells encara no ha
finalitzat la temporada, continuen disputant una tercera fase del Campionat per situar-se de la
25ena a la 28ena posició.

ALEVÍ B

Han quedat en la cinquena posició del seu grup i això fa

que per ells s’ ha acabat també el disputar partits de competició la present temporada. Els resultats
no hauran sigut els desitjats però ells continuen posant les ganes i insistint i insistint...i donant
guerra.

ALEVÍ A

La segona part de aquesta temporada han finalitzat en una res menyspreable

tercera posició en el seu grup. No obstant això no els hi permet tampoc continuar competint
aquesta temporada ja que per poder accedir a les fases finals només ho fan els sis millors tercers
dels 13 grups d’ Alevins i malauradament no és el cas. Només els queda, com a tants i tants equips,
el poder fer amistosos fins que passin aquests cinc mesos que resten per començar la propera
temporada.

INFANTIL

Poder, poden, això està clar, potencial en tenen, però s'han despertat

una mica tard... Tot i que amb la d'aquesta jornada porten quatre victòries consecutives, no ha
pogut ser i aquest equip també queda eliminat de les competicions aquesta temporada.
JUVENIL

En la posició central de la classificació, concretament la cinquena, el compartir grup

amb tan bons equips, no els ha deixat poder quedar en les primeres posicions però el seu treball en
equip i la seva tècnica continua millorant dia a dia.

JÚNIOR

Primers amb diferència en la

classificació del seu grup, han guanyat tots els partits menys un dels disputats en aquesta segona
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fase de la lliga. Ara han de disputar 2 eliminatòries prèvies a doble partit, el 10 i 11 i el 17 i 18 de
maig, per accedir a la Final. Ens trobem amb un bon equip, molt competitiu, que pot aspirar a la V
Copa Federació Júnior que tindrà lloc el 31 de maig i 1 de juny a Cassà de la Selva.

SENIOR

Els resultats no han sigut els que haguéssim volgut i merescut aquest equip. Però continuen
entrenant i lluitant amb força. És una pena que a vegades el potencial d’ un equip no pugui quedar
reflectit en els resultats però la perseverança també es bona companya.

FEMENÍ

El conjunt

dirigit per la Daniela Guerrero ha aconseguit l’ ascens directe a Primera Catalana en quedar
primeres del seu grup. Allà les veurem i segur que volen més... Espectacular temporada de les
noies que a més les hi permet jugar directament la VI Copa de la Lliga Femenina, que curiosament
es disputarà a les nostres instal·lacions, aquí a l’ Horta, el proper 7 de juny. Per cert, continuem
necessitant voluntaris...

VETERANS

En la posició tranquil.la de la classificació, el nostre equip

més expert continuarà donant molta guerra en la Lliga A dels Veterans durant molt temps. L’han
qualificat com un equip molt insistent que no posa les coses gens fàcils...el que podríem denominar
un equip molt incòmode per als seus rivals.
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