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Els Pioners volen la
seva cinquena Lliga
Nacional consecutiva

El Real Madrid es va imposar en la final als malaguenys de l’Unicaja

Un entrenament dels Pioners, pocs dies abans del debut a la Lliga Nacional contra els Osos de Madrid

Futbol americà.
Els Pioners de L’H
comencen una nova
Lliga Nacional
Teo Polanco i els seus nois tornen
a la competició que han dominat en
els darrers anys: els trofeus de les
quatre últimes lligues es troben a les
seves vitrines. Els Osos de Madrid
es perfilen com els grans oponents
dels hospitalencs aquesta temporada, ja que a la seva tradicional duresa afegeixen enguany uns reforços
que els poden donar molts bons resultats.
Els Pioners es presenten amb
poques novetats a la plantilla, cal
destacar els dos nous estrangers

de referència, el linebacker nordamericà Jeff Souder (amb experiència professional als Estats Units i
declarat millor jugador a la Primera
Divisió italiana el 2012) i el quarterback canadenc Tristan Grenon
(tres vegades campió universitari al
seu país).
Tot sembla indicar, pels fitxatges
i reforços que han anat anunciant
els diferents equips, que enguany
la competició nacional estarà més
igualada que d’altres anys. Però
això no fa rebaixar les expectatives
de l’equip i del club. El president
de l’entitat, Joaquim Martins, rememora l’última dècada del seu club
i raona que “estem marcant una
etapa important en aquest esport”.
Martins afegeix que, després d’haver
aconseguit els tres títols en els que

participaven a Espanya, pot semblar
que no es pot aspirar a fer més. Però
el 2013 encara van anar més lluny:
van arribar a la final de la competició
europea que disputaven, que a més
van organitzar a L’Hospitalet Nord; i
van guanyar tots els títols en categoria cadet, a més de títols en júnior i
sènior. El president diu amb un punt
d’orgull que encara es van superar
en un any històric per a l’entitat, que
complia el seu vint-i-cinquè aniversari, “però aspirem a continuar creixent
i a millorar encara més aquesta nova
temporada”.
En aquest sentit, per exemple,
s’emmarcarà la nova competició
europea on prendran part enguany:
l’European Champions League, més
exigent que el torneig continental en
el qual havien participat fins ara. y

El Madrid guanya
per novena vegada
el torneig júnior
Bàsquet. L’equip
blanc feia set anys
que no s’emportava
el torneig del CB L’H
El Real Madrid es va imposar en
una final molt ajustada a l’Unicaja de
Màlaga. Els castellans van guanyar
per 62 a 56. El tercer lloc del torneig va ser per a l’Olimpija eslovè. El
Real Madrid l’entrena Paco Redondo, que també havia guanyat l’edició anterior amb el Joventut. Com
a vencedor d’aquest torneig, el seu
equip s’ha guanyat el dret a disputar

la propera final a quatre de l’Eurolliga júnior, el mes de maig a Itàlia.
Entre els premis honorífics, cal
destacar el del millor jugador del torneig, que va ser Marc Garcia, del FC
Barcelona; el del millor entrenador,
que va guardonar Gasper Potocnik,
de l’Olimpija, i el del millor triplista,
Andreas Obst, del Brose alemany.
A més, per primer cop s’ha nomenat un quintet ideal, compost en
aquesta edició per Francisco Fernando Alonso, de l’Unicaja; Marc
Garcia, del Barça; Andreas Obst,
del Brose; Vasilije Vucetic, de l’Olimpija, i Jonathan Kasibabu, del Real
Madrid. y

