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ESPORTS

Publicat un llibre
de formació de
bàsquet

Nuevos fichajes para
el quipo de waterpolo
del CN L’Hospitalet
El equipo de waterpolo del
Club Natació L’Hospitalet ha
fichado a Ricard Aragonés de
la Autónoma, Sergio García
del CN Sanfeliu y el japonés
Satosi Nagata para compensar las bajas de Roberto López, Cris Latroph y Nicolai Andresoni.

Escrit per dos entrenadors de la ciutat
entendre els conceptes i, després, aplicar-los en els exercicis;
valorar i potenciar més l’atac que
la defensa, i implantar com a sistema de joc inicial el 3 contra 3.

Tres medallas de oro
en los campeonatos
infantiles
La nadadora del CN L’Hospitalet Mireia Belmonte ha conseguido tres medallas de oro
en los Campeonatos de España infantiles celebrados los
días 9 y 10 de julio en Reus.
Belmonte ganó las pruebas
de los 400 estilos, 400 libres
y 200 mariposa.

Els principis
metodològics del llibre
es basen en la premissa
d’entrenar-se i jugar per
divertir-se. El llibre vol
implantar el 3 contra 3
com a sistema de joc
L’obra porta un munt d’exercicis pràctics, agrupats per conceptes i amb dibuixos orientadors. També hi inclou taules de
planificació de la temporada i de
les jornades, així com consells
per a la valoració dels joves jugadors. Una altra part dissenya sessions tipus d’entrenaments, també amb quadres i dibuixos. Per
últim cal destacar que dins del lli-

El Club Muntanyenc
espera coronar la
cima del Ranra-Palca

GABRIEL CAZADO

Antonio Carrillo i Jordi Rodríguez, dos entrenadors de
L’Hospitalet, han escrit un interessant llibre de bàsquet
de formació. El básquet a su
medida. Escuela de básquet
de 6 a 8 años és eminentment pràctic, ple de consells
i exercicis.
Carrillo i Rodríguez són
Tècnics d’Esport de Base. El
primer ha exercit com a entrenador al CB L’Hospitalet i a l’AE
L’Hospitalet, també ha estat professor d’educació física a diversos col·legis de la ciutat. El segon
ha estat entrenador de l’AE L’Hospitalet. L’obra forma part d’una
trilogia que pretén englobar la
iniciació esportiva al bàsquet entre els 6 i els 12 anys, i de la qual
és el primer volum.
Els autors i editors tracten de
proposar un model d’escola de
bàsquet, tant en l’aspecte teòric
com, sobretot, d’exercicis pràctics. Els seus principis metodològics per a aquesta primera etapa
passen per aquestes premisses:
entrenar-se i jugar per divertir-se;
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Els autors del llibre de bàsquet de formació

bre s’inclou un DVD de 22 minuts de durada.
El básquet a su medida ha
estat publicat per l’editorial INDE
Publicaciones i ha sortit al mercat

a un preu de 23,9 euros. El llibre,
de 250 planes, ha estat escrit
amb la col·laboració d’Antonio
Lozano i Domingo López. # ENRIQUE GIL

El Club Muntanyec L’Hospitalet se ha marcado una nueva
meta y ha iniciado la expedición Andes 2004 que tiene
como objetivo coronar la cima del Ranra-Palca (Perú) de
6.162 metros. La expedición
tiene previsto llegar a mediados del mes de agosto.

