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El Zeleznik torna a guanyar
el torneig júnior Ciutat de L’H
Durant el Nadal també s’han disputat altres tornejos de bàsquet, escacs i futbol
Durant les festes de Nadal l’esport no s’ha aturat i s’han ce
lebrat diferents competicions
en les modalitats de bàsquet,
futbol base i escacs.
Pel que fa al bàsquet, el BC
FMP Zeleznik de Belgrad es va
proclamar campió, per segon
any, del torneig júnior Ciutat de
L’Hospitalet, que organitza cada
temporada el CB L’Hospitalet,
aquest any amb l’activa partici
pació de l’Eurolliga i Sogecable.
Els serbis es van imposar en
la final a l’AXA FC Barcelona per
79-78. A títol individual, Jordi Saltó
va ser escollit millor jugador local;
Dragan Dragosavac del Zeleznik,
millor entrenador; Nikola Mirotic del
Real Madrid, millor jugador, i l’hos
pitalenc Daniel Pérez, del Barça, va
guanyar el concurs de triples. El CB
L’Hospitalet va ser desè a la classifi
cació general.
D’altra banda, el Sarrià es va
proclamar campió del torneig júnior
femení de bàsquet organitzat per
l’AECS. A la final el Sarrià es va im
posar al Cornellà per 65 a 41. La
selecció de L’Hospitalet va acabar
en quarta posició. Tania Pérez del
Sarrià va ser escollida millor juga
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El Zeleznik de Belgrad torna a guanyar el torneig del CB

dora del torneig mentre que Maria
Raja del Cornellà va guanyar el con
curs de triples. I l’AESE va organitzar
dues competicions de bàsquet de
formació: la cinquena edició del tor
neig júnior femení, amb victòria final
pel BBC de Badalona, que es va
imposar a l’AESE 58-41, i el torneig
infantil, amb els triomfs de la Salle
Bonanova, en categoria masculina, i
de l’AESE, en la femenina.
A més es van disputar dos torne
jos de futbol base. En el de la Florida, el Badalona va guanyar en la ca
tegoria prebenjamina; el Cornellà, a
la benjamina; l’Hospi es va imposar
en l’alevina escolar, i el Sant Andreu
de la Barca, a l’alevina federada.
En l’organitzat pel Santa Eulàlia, el
CE L’Hospitalet es va imposar en
les dues categories, prebenjamina i
benjamina.
D’altra banda, el Jake Club L’Hos
pitalet va organitzar el primer Open
Internacional d’Escacs de L’Hospitalet
Memorial Pepita Ferrer, amb victòria
del mestre colombià Jorge González.
En segon lloc va quedar-hi el mestre
internacional peruà Miguel Muñoz.
En la categoria femenina la guanya
dora va ser la jugadora del Jake Imma
Hernando. # j. mèlich
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El Bellsport se refuerza
con fichajes para
afrontar la temporada
El Grup Novoa L’Hospitalet Bells
port ha fichado a Carlos Riquel
me, procedente del Calldetenes.
Paralelamente ha causado baja,
a petición propia, Jordi García
‘Perico’. Mientras, el club sigue
buscando un portero para com
pensar la baja de Fran Romero,
tras su reciente paternidad.

Alejandro Navarro, del
Club Stadium, campeón
de Europa de kárate
El karateca del Club Stadium Ale
jandro Navarro ha conseguido la
sexta posición en el Campeonato
del Mundo Open de kárate en la
modalidad kyokushinkai, dispu
tado en Tokio (Japón). Navarro
accedió al mundial tras obtener
por segunda vez el campeonato
de Europa Open.

El CN L’Hospitalet gana
diez medallas en el
campeonato de España
Mireia Belmonte en 200 estilos
y el relevo del CN L’Hospitalet de
4 por 100 estilos batieron el ré
cord nacional de esas distancias
en el campeonato de España de
invierno de natación, disputado
en Gijón. El CN L’Hospitalet su
mó 10 medallas y su equipo femenino fue tercero.

