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BÀSQUET

Fi de la primera volta

BREVES

Tres equips
poden ascendir
i dos, amb risc
de descendre
Els equips sènior femenins de bàsquet de l’Associació Esportiva
L’Hospitalet, Centre Sanfeliu i CCR
Collblanc-Torrassa mantenen opcions serioses de pujar de categoria un cop s’ha superat l’equador
de les seves competicions. Mentre,
els equips masculins del CB L’Hospitalet i del Centre La Torrassa superen els objectius inicials de la
temporada. Els que pitjor balanç
presenten quan s’arriba a la meitat
del campionat són el masculí del
Centre Catòlic i els femenins del
Centre La Torrassa i de l’Agrupació
Esportiva Santa Eulàlia.
A la Segona Nacional masculina, el CB L’Hospitalet està complint
amb nota els seus plans de treball
per a la temporada: no passar angúnies per mantenir la categoria i

treballar amb els joves per formar
un equip de futur. A la Primera Catalana masculina, cal catalogar
d’excel·lent el rendiment del Centre La Torrassa, malgrat les últimes
derrotes. Més difícil ho té el Centre Catòlic per salvar aquesta mateixa categoria. Després del canvi
d’entrenador, Jesús Mayo en substitució de Juan Ponce, l’equip del
Catòlic té com a clar objectiu evitar el descens directe.
A la Segona Nacional A femenina, l’Ediciones Aracena AE
L’Hospitalet depèn dels seus propis resultats per classificar-se per
a la fase d’ascens a la Primera B ja
que, després de la primera volta
del campionat, l’equip de Les Planes lidera el seu grup. A la Segona
Nacional B, el Centre La Torrassa
comença a treure els fruits d’un
equip totalment renovat que final-

Miguel Espinar ha sustituido a
Pedro Bojados al frente del
equipo de fútbol de Regional
Preferente de la Unificación
Bellvitge. Bojados presentó su
dimisión tras los últimos resultados del equipo, pese a que
no había perdido la confianza
de la directiva. El nuevo técnico, Miguel Espinar, debutó con
victoria en casa por 2-0 ante
el San Mauro. En el Atlético
Huelva, de Segunda Regional,
el propio presidente, Antonio
Duarte, ocupa de momento el
lugar en el banquillo del hasta
hace pocas jornadas entrenador, Guillermo Guerra.

El Bellsport de
balonmano, a la
fase de ascenso
IMACNA

JORDI MÈLICH

Unificación Bellvitge
y At. Huelva cambian
de entrenador

Els jugadors del Centre Catòlic intentaran evitar el descens
ment no patirà per salvar la categoria, malgrat el seu irregular inici.
A la Primera Catalana, les fèmines
de l’AECS hauran de lluitar amb
els equips del Roser i del Montcada per assolir una posició d’ascens
o de promoció. Ara, l’equip de la ciutat ocupa la tercera posició a la clas-

sificació. En la mateixa categoria,
l’AESE vol evitar la promoció de
descens, després d’un inici decebedor que va provocar el canvi d’entrenador. A Segona Catalana, les
noies del CCR Collblanc-Torrassa
tenen al seu abast pujar de categoria per segon any consecutiu.

El equipo masculino de balonmano de la AE Bellsport se ha
clasificado para la fase de ascenso a Segunda Catalana.
Ahora, el equipo que dirige Manolo Torres se enfrenta contra
otros 5 equipos catalanes. De
momento, han ganado un encuentro y han perdido otro. Los
dos primeros de esta fase se
clasificarán para una tercera y
definitiva.

