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15 de desembre del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

Tots els ulls posats en el
torneig del CB L’Hospitalet
Internacional. El Torneig de Bàsquet Júnior
Ciutat de L’Hospitalet atreu, cada vegada més,
l’interès dels caçatalents de l’NBA i d’Europa
Una vintena de franquícies de la lliga
professional nord-americana s’han
acreditat per assistir al torneig que
organitza el CB L’Hospitalet. Tot
apunta que un dels objectius més

dates i horaris
El torneig retorna a les
dates més habituals del 4
al 6 de gener. El dia 4 la
jornada s’iniciarà a les 10
del matí, amb el partit CB
L’H-Real Madrid. L’últim partit
començarà a disputar-se a
les 20h. El dia 5 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 per al
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. La venda
anticipada i la reserva
d’entrades ja estan en marxa
(més informació a
www.cbhospitalet.cat)

Baloncesto Sevilla i CB L’Hospitalet.
Al grup B s’han enquadrat els altres
dos equips estrangers, l’ASVEL
Lyon-Villeurbanne francès i l’Olimpic de Ljubliana eslovè, amb el FC
Barcelona i al Joventut de Badalona.
L’interès dels observadors americans pel Real Madrid no és casualitat. Si arriben al complet, l’entrenador Paco Redondo disposarà de
fins a set jugadors internacionals,
entre ells el sostre del torneig, el
pivot brasiler Felipe Dos Anjos, de
2,18 metres d’alçada. Cinc dels
seus 12 jugadors són d’origen estranger.

preuats dels caçatalents serà l’aler
del Real Madrid Luka Doncic, un jugador internacional d’origen eslovè
que encara no ha complert els 16
anys i està jugant amb l’equip de lliga EBA madridista. A més, els ulls
dels observadors nacionals i internacionals buscaran tot allò que pugui
apuntar cap a un futurible del bàsquet d’elit, perquè el torneig de L’H
ja fa anys que es va convertir en un
aparador del millor bàsquet europeu
júnior. Enguany, l’interès encara és
més gran perquè, per exemple, s’han
superat amb escreix les 14 acreditacions NBA de la passada edició.
El torneig internacional del CB
L’Hospitalet forma part del circuit
de quatre tornejos que l’Eurolliga
ha agrupat dins de l’Adidas Next
Generation Tournament, i que inclou
també les competicions de Roma
(Itàlia), Kaunas (Lituània) i Belgrad
(Sèrbia). Els quatre vencedors es
guanyen també el dret a participar
en una final a quatre paral·lela a la de
l’Eurolliga de l’any vinent, que tindrà
lloc a Madrid del 14 al 17 de maig.
Cartell i favorits
En aquesta edició, la novetat del
cartell és la presència del Galatasaray turc. Formarà part del grup A
en la primera fase, junt Real Madrid,

Barça i Madrid, entre
els favorits d’un
torneig on debuta
el Galatasaray turc
i torna el Sevilla

Jugadors del Madrid retallen la xarxa en guanyar l’edició anterior

Els blancs seran de nou favorits
del torneig, amb el permís, entre
d’altres, del FC Barcelona. El júnior
blaugrana, de la mà de Joan Braulio,
posarà en pista tres internacionals
espanyols –Ramon Vila, Alejandro
Mazaira i Jaume Sorolla–, l’aler Nedim Dedovic, que està rendint molt
bé amb l’equip de LEB Plata del
Barça, o l’internacional serbi Stefan
Peno, un base que quan tenia 14
anys ja es va penjar una medalla en
l’europeu sub 16. y

El Real Madrid se impone
con facilidad al Barça en
la final del torneo infantil
El Real Madrid derrotó claramente
al FC Barcelona en la final del Torneo de Básquet Infantil Ciutat de
L’Hospitalet. Los blancos ganaron
de forma contundente no sólo la final (91 a 59), sino también el resto
de sus partidos disputados (diferencias mínimas de 25 puntos). La
selección española infantil quedó
en tercera posición y el Joventut fue
cuarto. El madridista Usman Garuba

ha inscrito su nombre como mejor
jugador del torneo, mientras que
Martí Cid lo ha hecho como mejor
jugador local. El concurso de triples
lo ganaba el base vasco Oier Ardanza, a prueba en el Joventut.
El CB L’Hospitalet ha acabado
sexto tras perder sus opciones de
llegar a semifinales en una prórroga
ante la Penya. Los infantiles de la
AESE acabaron últimos. y

Pese al esfuerzo de los barcelonistas, el Real Madrid no les dejó muchas opciones y se impuso en la final

