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La petanca
celebra una
fiesta para
entregar
sus trofeos
REDACCIÓN
La Asociación de Clubes de Petanca de L’Hospitalet organizó el pasado 27 de enero una fiesta para
entregar los trofeos de diversas
competiciones locales organizadas
el pasado año. En concreto, se entregaron los galardones de las primeras 12 Horas del Once de Septiembre, que en el apartado femenino ganaron las componentes del
Club Petanca La Florida (Dolores
Vega, Isabel Sabater, Dunia Teruel
y Nieves Muñoz). En el apartado
masculino, los ganadores fueron
los miembros del Club Petanca
Santa Eulàlia (Antonio Marrón,
Emilio García, Antonio Fuentes y
José López). También se entregaron los premios de la Copa Ciutat
de L’Hospitalet, ganada por el Club
Petanca Santa Eulàlia en féminas
y por el Club Petanca La Torrassa
en su versión masculina. También
se repartieron unos recuerdos a los
17 clubes de petanca de la ciudad.
Al acto acudieron unas 400 personas, entre las que se encontraba el presidente de la Federación
Catalana de Petanca, José Orlando, y las autoridades municipales.

Ha començat la Lliga Nacional de Futbol Americà

Els Pioners es refermen amb
una de les millors estructures
ENRIQUE GIL
Els Pioners de L’Hospitalet s’han
convertit en un dels clubs de futbol
americà amb millor estructura d’Espanya. Aquesta temporada han
creat un equip B que servirà de
pont entre el júnior i l’equip de la
Lliga Nacional. Precisament, la
màxima competició d’aquest esport ha començat fa poc una nova
edició. L’equip de Pioners té moltes novetats respecte a la passada.
El primer equip està dirigit ara
per l’italià Angelo Vetesse, ex-entrenador dels Boxers guanyadors
dues lligues, que substitueix Joey
Johnson. Amb Johnson se n’han
anat un grapat dels jugadors de la
passada temporada. Els substitueixen alguns dels jugadors que
havien estat fins ara amb Angelo
Vetesse al desfet Barcelona Warriors, el quarterback americà David Stolareck i també alguns dels
fruits que comença a donar la base
del club.

Aquest any han pujat dos
juvenils al primer equip
Dos jugadors provinents del juvenil, el safety Ismael Iceman Sánchez i el receptor Christian Serra-
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L’equip B dels Pioners de L’Hospitalet, creat aquesta temporada
no, obren pas cap al primer equip
als jugadors que ara es formen a
la base.
Segons expliquen els tècnics
del club, el fet de tenir un equip B
a la Lliga Catalana permetrà estalviar temps i millorar els entrenaments ja que els jugadors que han
d’aprendre els fonaments tècnics
van al segon equip i quan estiguin
preparats passaran al primer, on
només es treballen aspectes físics
i estratègics. Amb dos equips sèniors i un júnior, Pioners controla

més de cent jugadors.
Fins a l’hora de tancar aquesta
edició, el primer equip de Pioners
havia disputat dos partits de lliga,
amb un balanç d’una victòria i una
derrota. En el debut van perdre
amb els Badalona Drags per 9-6.
En la segona jornada van apallissar
als Bilbao Steel Knights per 81-0.
El nou entrenador, Angelo Vetesse, col·labora habitualment amb
els Barcelona Dragons i és un dels
impulsors del futur Col·legi d’Entrenadors.

BREVES

L’Hospitalet Hoquei
Club se aleja de la
fase de ascenso
Pese a la última victoria del
Hospitalet Hoquei Club ante el
líder Cerdanyola por 2-1, el conjunto local se encuentra a cuatro puntos de la última plaza
que da derecho a jugar la fase
de ascenso. Las tres derrotas
cosechadas en el largo desplazamiento al norte de España
para jugar contra Mieres, Liceo
y Dominicos han complicado la
clasificación para los de Roberto Castro. En uno de esos partidos se registraron algunos incidentes que han motivado la
protesta de los hospitalenses.

Un karateka local,
subcampeón de
España júnior
El karateka hospitalense Antonio Mula ha conseguido el subcampeonato de España júnior
en la modalidad de kumite
(combate), en el transcurso del
campeonato disputado el pasado mes de enero en Madrid.
Actualmente, este karateca formado en el gimnasio Kihon ha
sido preseleccionado por la federación española para el próximo campeonato de Europa de
su categoría que se disputará
en Turquía los días 10 y 11 de
este mes.

