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Competició

CEDIDA PEL CNL’H

Pluja de medalles en el
Campionat d’Espanya
de Gimnàstica Aeròbica

L’equip de waterpolo del CN L’H posa a Madrid amb el trofeu de primer classificat de la fase d’ascens

El CN L’H puja a la
Segona Nacional
L’equip masculí de waterpolo del
CN L’Hospitalet ha aconseguit l’ascens a Segona Nacional després de
superar sense conèixer la derrota la
fase d’ascens disputada a Madrid.
El gran rival dels hospitalencs va ser
l’equip local, el Waterpolo Brains, al
qual van acabar guanyant en els dos
enfrontaments que van tenir durant
el cap de setmana.
L’equip de Vicens Sousa va acabar la fase invicte. En la prèvia s’imposaven a l’Eibarko Urbat d’Eibar
(10-3); al CW Múrcia (17-9), i al
Brains (7-6). A la semifinal, una altra

ajustada victòria contra un altre dels
favorits, el CN Rubí (7-6), va obrir el
pas a la final, en què es retrobaven
de nou amb l’equip local. El Brains,
que comptava amb els seus afeccionats a les grades, va aconseguir
en aquesta segona ocasió arribar
fins a la tanda de penals, després
d’empatar en el temps reglamentari
a 5 gols. En la tanda de penals,
però, es va acabar imposant el CN
L’Hospitalet (4-3), tot aconseguint la
primera posició i l’ascens a Segona.
Quant a l’equip femení del CN
L’Hospitalet a la Lliga Catalana de

vasio Deferr, Berta Pérez, Sophie
Guinjoan i Sara Jerez es van endur
el sotscampionat. I en infantil, Anna
Mei Castro, bronze en trio.
També el CGA L’H va participar
en aquest campionat. En el màxim
nivell, Laura Amat va acabar vuitena
individual. Al nivell 4, Paula García
va ser segona en individual mixte;
en trios, Paula Belmonte, Montserrat
Bruño i Marina Mas, terceres. Al
nivell 3, Abril Rey va ser segona en
individual mixte; Ainoa Valenzuela i
Alba Palacios, segones en parelles,
igual que Marina Méndez, Laia Martín, Jennifer Martínez, Alba Estrada i
Abril Rey en grups. I en Aero Dance,
el CGA L’H va ser quart. y

Primera Divisió, ha acabat la temporada en la quarta posició dels 10
equips participants. Recordem que
l’altre equip femení de la ciutat, l’AESE, ha aconseguit aquesta temporada la permanència en la Segona
Divisió Nacional.
Trofeu Ciutat de L’H
La secció de natació del CN
L’Hospitalet ha organitzat recentment el trofeu Ciutat de L’Hospitalet,
que al mateix temps servia de cloenda de la Copa Catalana absoluta
de clubs, amb la presència de 24
equips. El campió ha estat el CN
Sant Andreu. El CN L’H competia
en el grup 2 (de 3) i ha acabat en
la vuitena i darrera posició. El trofeu
també pertany al Circuit Català. y

CEDIDA PER FER / IGNASI GONÁLEZ

Waterpolo. Després de disputar una brillant
fase d’ascens a Madrid i assolir el primer lloc, el
conjunt de Vicens Sousa és equip de Nacional

La gimnàstica viu a L’H una gran
temporada. A l’esperada final de la
Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística, en la qual participarà el CGA
L’Hospitalet el 16 i 17 de juny, cal
afegir els èxits al recent Campionat
d’Espanya de Gimnàstica Aeròbica.
En aquest nacional d’aeròbic,
disputat a Sòria, quatre gimnastes
hospitalenques han guanyat medalles en el nivell 8 (el màxim). La més
destacada ha estat Anna Serra, que
milita al CG Mataró i ha quedat sotscampiona d’Espanya en individual i
campiona en trio i grup. També va
aconseguir el bronze en Aero Dance. En trio, altres tres gimnastes de
L’H que militen al CG La Mina Ger-

L’INEF L’H, sisè a la Copa de la Reina
L’equip femení de rugbi que mantenen l’INEF i el RC L’Hospitalet ha
assolit una meritòria sisena posició en la jornada de la Copa de la
Reina de rugbi 7 disputada a la Feixa Llarga. L’equip riberenc va ser
l’amfitrió de la segona de les tres jornades d’aquesta competició. El XV
Sanse Scrum, de San Sebastián de los Reyes, es va imposar a L’H.

