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El conjunt hospitalenc guanya amb superioritat la fase d’ascens a Sant Boi

L’Hèrcules L’Hospitalet recupera
la Divisió d’Honor de beisbol
L’Hèrcules L’Hospitalet tornarà a
jugar a la màxima categoria del
beisbol espanyol després de la seva peregrinació per divisions inferiors durant les dues passades
temporades. El conjunt hospitalenc ha recuperat allò que mai no
hauria d’haver perdut per història,
tradició i potencial: la Divisió d’Honor. Un fet que coincidirà amb l’estrena del nou camp de beisbol de
gespa artificial que es troba ubicat a la zona esportiva de la Feixa
Llarga de Bellvitge.
L’Hèrcules L’Hospitalet va
aconseguir l’ascens després de
superar amb més facilitats de les
previstes la fase d’ascens celebrada a Sant Boi del 5 al 9 d’agost. El
conjunt de José Martín Bensei va
ser molt superior als seus rivals.
Durant la primera part del campionat, l’Hèrcules només va encaixar
una cursa i va apallissar els seus
rivals. Va derrotar els Scorpions de
Sevilla per 16-1, els Cerveceros de
Tenerife per 16-0 i l’Irabia de Pamplona per 16-0. A les semifinals,
l’Hèrcules L’Hospitalet va doblegar
els Tiburones de Màlaga per 18-12,

en el partit més complicat. A la final, l’equip hospitalenc no va donar opcions al Miralbueno de Saragossa i el va guanyar per 9-2.
La fase d’ascens es va arrodonir
amb tres títols per jugadors de
l’Hèrcules; millor jugador, David
Montanyés; millor llançador, Ricardo Pérez i millor defensor, Iván
Calvo.
En finalitzar aquesta fase d’ascens, el tècnic de l’Hèrcules L’Hospitalet, José Martín Bensei, va assegurar que “aquesta no és la victòria d’un equip, és el triomf de tot
un club”. Bensei va dedicar l’ascens a la junta directiva del club,
presidida per José Luis Jiménez
de Cisneros, ja que “ells van confiar en nosaltres, tècnics i jugadors,
per fer possible el desitjat retorn a
la Divisió d’Honor”.
L’Hèrcules L’Hospitalet ha començat a treballar aquest setembre per afrontar el repte de competir, una altra vegada, amb els millors del beisbol espanyol. Amb la
continuïtat assegurada de l’entrenador Bensei, el club no descarta
fer alguna incorporació per reforçar una plantilla jove i competitiva
però mancada d’experiència.
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L’Hèrcules afronta una nova temporada en la categoria d’or

L’Associació Esportiva L’Hospitalet
ya ha empezado a preparar su debut en la Superliga de voleibol: será el próximo 6 de diciembre en la
pista del Sant Pere i Sant Pau. Finalmente la ACEVOL (Asociación
de Clubes Españoles de Voleibol)
y la Federación Española pudieron llegar a un acuerdo y marcar
el calendario provisional de la
competición. El primer partido que
el equipo de Toni Alemany jugará
en el Complex Esportiu de L’Hospitalet Nord será contra el Club Vigo, el 13 de diciembre.
Antes de su estreno en la máxima competición nacional, la AE
L’Hospitalet participará en la Copa
del Rey. El primer partido lo jugará el 27 de septiembre también
contra el Club Vigo en L’Hospitalet
Nord. Completan su grupo de clasificación el Caja Duero San José,
el Andorra, el Ivesur Málaga y el
Guaguas de Las Palmas. Para el
debut en la Superliga, la directiva
de la AE L’Hospitalet confía en el
bloque que consiguió el ascenso
la temporada pasada y en su entrenador, Toni Alemany.

