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ESPORTS

CSKA, Olímpia Ljubliana i Paok de
Salònica, en el Torneig Júnior
La vint-i-sisena
edició, del 4 al 6
de gener, posarà
punt i final a la
commemoració del
75 aniversari
de l’entitat

El Club Bàsquet L’Hospitalet

L’
organitzarà del 4 al 6 de geH

ner el seu vint-i-sisè Torneig
Júnior Ciutat de L’Hospitalet.
N
L’esdeveniment marcarà la fi
O
dels actes del setanta-cinquè
R
aniversari i l’inici del camí
D
cap al primer segle de vida
de l’entitat. Enguany, els
equips estrangers convidats ser an els russ os del CSK A de
Moscou, l’Olimpia de Ljubliana
eslovè i el Paok de Salònica grec.
El CSKA estarà enquadrat al
grup A de competició junt amb
l’Estudiantes i el Lleida; al grup B

hi haurà tres equips nacionals, FC
Barcelona, Pamesa València i
Unicaja Màlaga; al grup C hi serà
l’equip organitzador, que es veurà les cares amb Olimpia de Ljubliana i Joventut de Badalona;
per últim, el grup D serà el de
Real Madrid, Paok Salònica i Unió
Manresana. Els partits es disputaran en la seva major part a la pista del Complex Esportiu L’Hospitalet Nord, tot i que alguns de
la darrera jornada (les semifinals
de tercers i segons a la fase prèvia) es jugaran als poliesportius
de Santa Eulàlia i Bellvitge.
En les dues primeres jornades
les sessions començaran a les
deu del matí i el darrer partit
s’iniciarà a les vuit del vespre. La
jornada del diumenge començarà a les nou, inclourà les semifinals al matí (10 i 12 hores) i la
final a la tarda (a partir de les
set). Abans de la final es disputaran els concursos de triples i
esmatxades.
Després de l’excel·lent edició
de les noces de plata de l’any
passat, el torneig torna a la seva

L’OAK Hill es va imposar al Madrid a la final 2004

dinàmica habitual de les anteriors
edicions que havia estat alterada
per la presència dels americans
de l’OAK Hill. L’equip acadèmic
nord-americà va jugar partits molt
espectaculars, però no va donar
peu a cap sorpresa i es va endur
el torneig sense discussió.
El president del CB L’Hospitalet, Xavier González, destaca que
“el vint-i-cinquè torneig va ser
una meravella, perquè vam portar un equip sensacional que, per
cert, estava disposat a tornar,
l’únic que amb l’esforç de l’aniversari no ens ho podem permetre”. Per a González, però, enguany “el torneig tornarà a ser
brillant tot i no veure aquells jugadors; però això és llei de vida”.
Sens dubte, la presència dels millors jugadors nacionals i d’una
bona mostra del planter europeu
(que és allò que ens queda més
a prop i que veurem a les nostres pistes en el futur) garanteix
de lluny la brillantor i l’espectacle
propis d’aquest esdeveniment
que obre l’any basquetbolístic català. # ENRIQUE GIL

La Penya buscará su tercer
título en el torneo infantil

La AECS renueva el cartel de
participantes de las júnior

El equipo de la AE L’Hospitalet no participa este año

Destacan Estrugasa, Majadahonda y Casablanca

La Associació Esportiva L’Hospitalet organizará, del 6 al 8 de enero, la decimoséptima edición del torneo infantil
de baloncesto Memorial Pascual Ruberte en el polideportivo de les Planes. Destaca la participación de FC
Barcelona, Joventut de Badalona, Pamesa de Valencia, Unipreus Lleida,
Unelco Tenerife y una selección de jugadores de Castilla-la Mancha.
Junto a ellos estarán algunas de las
mejores canteras catalanas como CB Sant
Josep de Badalona, CB L’Hospitalet, JAC
Sants, SESE de Barcelona, Siemens Cornellà y UE Mataró. No participa este año el
equipo anfitrión. El torneo se ha retrasado
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GABRIEL CAZADO

El CB L’Hospitalet convoca de nou les millors promeses del bàsquet espanyol i europeu

unos días para adecuarse al calendario navideño.
Todos los partidos se jugarán en el polideportivo de les Planes, excepto un par
de la última jornada que se trasladan al
Fum d’Estampa. El concurso de triples se
ha separado este año de la jornada final y
se realizará durante el segundo día de
competición, el viernes a partir de las 18h.
En el último día se mantiene el concurso
de mates, a partir de las cinco y media de
la tarde. Una hora después está prevista
la final de esta edición. El Joventut vuelve
a ser uno de los grandes favoritos y buscará el que sería su tercer título consecutivo.
# JORDI MÈLICH

La Associacio Esportiva Centre Sanfeliu organizará del 26 al 29 de diciembre la decimonovena edición del torneo júnior femenino Ciutat de L’Hospitalet. La competición se dividirá en
dos en función del nivel de los equipos: la categoría preferente (para
equipos de preferente A de Catalunya
y de fuera de la comunidad) y de promoción (para equipos de preferente B o nivel
A exclusivamente catalanes).
En preferente, los tradicionales Ros Casares de Valencia, del que ya no es filial el
AECS, y Filtros Mann de Zaragoza, campeón en los últimos tres torneos, caen del
cartel este año. Son sustituidos por Casa-
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blanca de Zaragoza, Majadahonda de Madrid y Estrugasa de Pontevedra. Completan la participación Sant Gabriel de Viladecans, Romauto Mataró, CB Cornellà, JE Terrassa y Joventut BBC. En promoción, los
invitados son CB Martorell, Bàsquet Llor,
CB Vilanova y CB Igualada, junto a los dos
júniors de AECS.
El torneo este año se disputará totalmente en días laborables en L’Hospitalet
Nord. Las finales serán el 29 de diciembre
por la tarde, junto con el concurso de triples. La directiva de AECS también está
preparando un partido de la selección catalana cadete, aunque todavía están por
confirmar los detalles # J. M.

