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16 de desembre del 2013 DIARI DE L’HOSPITALET

El torneig internacional júnior
del CB L’H s’avança un dia
Bàsquet. El dia de Reis, a casa, però abans
gaudirem del millor bàsquet júnior al torneig
del CB L’H. Enguany, del 3 al 5 de gener
Tornarem a veure els júniors del Joventut de Badalona, que la temporada passada no només van guanyar
el torneig de L’Hospitalet sinó que,
a més, es van endur la final a quatre de la versió júnior de l’Eurolliga.
Serà, però, una Penya molt renovada ja que més de la meitat d’aquells
jugadors eren de segon any. Juntament amb ells, dos equips més
catalans, el FC Barcelona (tercer
l’any passat) i el CB L’Hospitalet, i
dos més de nacionals, el Real Madrid (finalista en la darrera edició) i
l’Unicaja de Málaga (torna després
de tres anys).
Com sempre, els equips estrangers són un altre dels reclams
del torneig. Enguany, la sorpresa i
la incògnita és l’equip alemany del
Brose Basket Bamberg. El club, de
la zona de Baviera i amb 58 anys
d’història, domina en els darrers
anys la competició sènior d’aquell
país i en l’última dècada el seu
primer equip ha participat en cinc
ocasions en l’Eurolliga. El seu equip
júnior, en consonància, participa
també en aquests darrers anys en
algun dels tornejos que conformen
el circuit patrocinat per l’Eurolliga i
del qual forma part el torneig del CB
L’Hospitalet, amb els organitzats
a Roma (Itàlia), Kaunas (Lituània)

dates i horaris
Una de les novetats del
torneig és el canvi de dates,
ja que en aquesta edició
el torneig s’avança un dia,
s’iniciarà el 3 de gener i
finalitzarà el 5, després de
molts anys disputant la final
durant la festivitat dels Reis
Mags. El dia 3 la jornada
s’iniciarà a les 10 del matí
i l’últim partit començarà a
disputar-se a les 20 horas.
El dia 4 l’inici de la jornada
serà a les 9.30h però el
partit de tancament es
manté a les 20h. La jornada
de cloenda començarà
amb les semifinals (9.30h
i 11.30h). El partit pel
tercer lloc s’iniciarà a les
17.30h i la final, a les 20h.
Tots els partits es jugaran
al Complex Esportiu
L’Hospitalet Nord.

i Belgrad (Sèrbia). La temporada
passada el júnior alemany va ser
tercer al torneig disputat a Roma.
Una part d’aquells jugadors seran
al gener a la cita hospitalenca.
Els altres dos equips estrangers
seran enguany el Fenerbahce Ulker
Istanbul (Turquia), que la temporada
passada va ser finalista al torneig
de Roma, i l’Olimpija Ljubljana (Eslovènia), que repeteix després de
ser cinquè en l’edició anterior a
L’Hospitalet.
Els vuit equips han estat dividits
en dos grups de competició. Al
grup A hi haurà Real Madrid, Olim-

Penya, Barça i Madrid
són els favorits d’un
torneig on debuta
el Bamberg alemany
i torna l’Unicaja
pija Ljubljana, Fenerbahce Istanbul
i CB L’Hospitalet, mentre que el
grup B el formaran Unicaja Málaga,
FC Barcelona, Joventut i Bamberg.
Obriran la competició el 3 de gener
a les 10 del matí l’equip amfitrió i el
Ljubljana.
El vencedor del torneig, com

El Real Madrid revalida el título infantil
de la AESE ante un genial CB L’H
En la final, el conjunto blanco se impuso a un combativo CB L’Hospitalet,
al que sólo pudo derrotar por tres puntos de diferencia (66 a 63). El
Real Madrid no perdió ni un solo partido en el torneo infantil Ciutat de
L’Hospitalet, aunque en la final se vieron sorprendidos por la voluntad
de su rival. El CB L’Hospitalet llegó a ir por delante en el marcador en el
primer cuarto, aunque ya al final de ese parcial los madrileños habían recuperado la ventaja gracias, entre otros, a la actuación de Jon AldecoaOtalora, mejor jugador del torneo.
Además, su compañero Ricardo Rodríguez ganó el concurso de
triples, por delante de Arnau Mas, del CB L’Hospitalet. En la final de
consolación, el FC Barcelona se hizo merecedor del tercer puesto al
derrotar al CAI Zaragoza por 94 a 76. El equipo anfitrión de la AESE
quedó en octava posición.

La final de l’edició anterior que el Joventut va guanyar al Real Madrid

en les darreres temporades, es
guanyarà el dret a participar en la
fase final del circuit que coordina
l’Eurolliga i que es disputarà a
Milà (Itàlia) al maig del 2014, tot
coincidint amb la final a quatre de
l’Eurolliga. Amb les 35 edicions a
les quals arriba enguany, el torneig
del CB L’Hospitalet és el més veterà
del continent. y

