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Un ascens a Plata perfecte
Futbol sala. El
Bellsport puja a
la Divisió de Plata
sense perdre en els
31 partits de l’any
L’Ascensores Ramases L’Hospitalet
Bellsport jugarà la propera temporada en la Divisió de Plata nacional
després d’una excel·lent campanya.
El club ha complert a la pista i també amb els avals exigits per la federació, i s’ha assegurat el seu lloc a
la segona categoria del futbol sala
espanyol.
Per aconseguir-ho, primer l’equip
de Bellvitge es proclamava campió
del seu grup de lliga de Primera
Nacional havent cedit només dos
empats en els 27 partits disputats.
Després han hagut de superar dues
eliminatòries a doble partit. En la
primera, els de Bellvitge superaven
al Centelles per un global de 9 a 3,
amb victòries en els dos partits. En
la segona i definitiva eliminatòria van
superar al conjunt gallec del Noia
per un global de 9 a 4 i també amb
dues victòries, la qual cosa vol dir
que l’equip que entrena Xavi Closas
ha acabat la temporada invicte, tot i

Una jugada de la primera eliminatòria d’ascens entre el Bellsport i el Centelles

que en el partit de tornada disputat a
terres gallegues van patir i van haver
de capgirar un marcador advers de
3-1 que posava en perill momentani
l’ascens. El tècnic, després de la
victòria, afirmava, eufòric, que la
temporada “amb tota la feina feta
i sense perdre cap partit... no té
nom!”. El president del club, Ignacio
Romero, deia que aquest ascens
“no és la feina d’aquest any, és la
feina de tres anys continuats de
treball”. Recordem que fa dues temporades el Bellsport va estar també
a prop d’aconseguir l’ascens, però
llavors no va poder ser.
El club ja ha anunciat la renovació
de tota la plantilla amb només dues
excepcions per motius personals,
Sergio Lamaña i Hector Cano. També tenen confirmada la incorporació
de l’aler de tancament Àlex Verdejo,
procedent del filial del FC Barcelona. La presentació de l'equip ja té
data, el 3 de setembre amb un partit
contra el Ribera de Navarra, de la
Divisió d'Honor. El debut a la lliga
de Plata serà el 17 de setembre a
la pista del Granada, i el 24 jugaran
per primer cop al poliesportiu Sergio
Manzano de Bellvitge contra el Manzanares. L'horari dels partits seguirà
sent dissabtes a les 18.30 hores. y

Els Pioners de L’H
guanyen la Lliga
amb solvència
Futbol americà. Un
nou doblet de títols
fa dels Pioners de
L’H el millor club dels
darrers deu anys
Els Pioners de L’Hospitalet han aconseguit, per segon any consecutiu,
el doblet en la temporada de futbol
americà, la Copa i la Lliga nacional.
D’aquesta forma, han esdevingut el
millor equip del seu esport a Espanya dels darrers deu anys.
El club ja suma quatre lligues
nacionals i cinc copes d’Espanya en
la seva història, la majoria amb Teo

Polanco com a entrenador. La lliga
ha estat el darrer títol aconseguit,
després de guanyar a la final als
Dracs de Badalona per un clar 24 a
8. La final es va decidir especialment
en el segon i tercer quarts, en què
els hospitalencs es van imposar amb
claredat i van anotar 21 dels seus 24
punts. El premi al jugador més valuós
de la final se’l va endur el nordamericà John Sheffield, tant pel seu
touchdown com per les aportacions
en atac i defensa.
L’entrenador Teo Polanco és un
dels tres pilars sobre els quals es fonamenta l’èxit dels darrers anys. Junt
amb ell cal destacar la feina del director tècnic, Àlex Grande, responsable

Inici d’una jugada d’atac dels Pioners durant la final de la Lliga nacional contra els Dracs de Badalona

de la incorporació cada temporada
dels tres estrangers (normalment
nord-americans) que sovint marquen
les diferències que poden suposar
una lliga. A ells cal afegir-hi el pre-

sident, Joaquim Martins. El tècnic
també s’afanya a dir que la plantilla
nacional i el planter, que va aportant
nous jugadors, tenen un paper molt
important.

Tant Teo Polanco com Àlex Grande continuaran la propera temporada
al capdavant de l’equip. El club
també ha sumat un títol de categoria
cadet, la Lliga Catalana. y

