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12 de desembre del 2011 DIARI DE L’HOSPITALET

Tornen a
L’H els reis
del bàsquet
júnior
Bàsquet. El torneig
internacional júnior
Ciutat de L’Hospitalet
segueix amb format
de 8 equips
El torneig júnior es disputarà del 4 al
6 de gener i arriba a la seva trentatresena edició amb aquest format
que es va imposar des de l’any passat i que enfronta vuit equips. Enguany, els vuit protagonistes són els
següents, enquadrats en dos grups
de competició: al grup A el conformen Real Madrid, Joventut de Badalona, Lietuvos Rytas (de Lituània)
i CB L’Hospitalet; i al grup B, Cajasol Sevilla, KK Spars (de Bòsnia i
Hercegovina), Cedevita Zagreb (de
Croàcia) i FC Barcelona Regal.
Tornen els sevillans, protagonistes de la final de fa dos anys i
absents en l’anterior edició (ocupen
la plaça del Manresa), canvia el representant lituà (Lietuvos Rytas en

lloc del Zalgiris) i l’equip bosnià
ocupa la plaça que l’any passat van
tenir els russos del Khimki.
La principal novetat d’aquesta
edició és que la final serà retrans
mesa en directe pel canal d’esports de Televisió de Catalunya
(Esports 3), fet que obliga a canviar-ne l’horari de la final. L’inici
s’avançarà una hora respecte al
seu horari habitual i l’espectacle
començarà a les 19h.
El torneig començarà el dia 4 de
gener a les 10h amb el partit que
enfrontarà al júnior del CB L’Hospitalet, que entrena Rubén Muñoz,
contra el Real Madrid. Els partits de
la fase de grups es disputaran durant els dies 4 i 5 en sessions entre
les 10h del matí i les 20h. Les semifinals es preveuen pel matí del dia 6
(a les 10h i a les 12h). El partit pel
tercer i quart llocs és previst que es
jugui abans de la final, prevista per
a les 19h.
En total es disputaran 18 partits
que tindran com a escenari la pista

del Complex Esportiu L’Hospitalet
Nord. El CB L’Hospitalet ha tret ja a
la venda un abonament per als tres
dies de competició que, fins al 20
de desembre, tindrà un preu reduït
de 15 euros.
Dels jugadors participants, cal
fixar-se especialment en algunes
de les perles del planter europeu,
com els croats Karlo Lebo, Dorian
Jelenek i Filip Bundovic (Cedevita
Zagreb) o els lituans Denis Krestinin
i Edvinas Seskus (Lietuvos Rytas).
Cal destacar també els 2.10 d’alçada de l’aler del Cajasol, Kristaps
Porzingis, o els 2.09 de l’aler pivot
del FC Barcelona, Nick Spires.
Un circuit internacional
El campió del torneig júnior de
L’Hospitalet, com en les darreres edicions, es guanyarà el dret de participar en el Nike International Junior
Tournament, que enguany arriba a
la seva desena edició i que es farà

El torneig s’iniciarà
el 4 de gener i la
final es jugarà el 6,
a partir de les 19h

Una jugada de l’edició del 2011 del torneig Ciutat de L’Hospitalet

a Istambul com a prèvia de la final
de l’Eurolliga, al maig del 2012. Juntament amb el campió hospitalenc
prendran part en aquesta final a
quatre júnior els campions dels altres tres tornejos que formen part
del circuit: els de Roma, Belgrad i,
per primer cop, Kaunas. Els millors
jugadors europeus seran presents,
doncs, a Istambul. El primer dels
quatre tornejos del circuit a disputar-se serà el de Roma (del 27
al 29 de desembre), on, per cert,
només pren part un equip espanyol,
el Gran Canària 2014. y

CGA L’H i AESE clouen una
gran temporada gimnàstica
Artística. AESE i
CGA L’H dominen
als campionats de
formació
Els dos clubs de gimnàstica artística
han demostrat aquesta temporada
que estan entre els més potents de
Catalunya i d’Espanya de base. Els
resultats han estat espectaculars,
amb els primers llocs als campio-

nats d’Espanya i de Catalunya de
clubs pel CGA L’Hospitalet, i amb la
sisena posició general catalana per
a l’AESE. A més, les de Santa Eulàlia
s’han imposat en categoria escolar
catalana, han estat segones en Ini
gym i terceres en Promogym, mentre que les del CGA L’H assolien el
campionat català en aquesta darrera
categoria i eren terceres en escolar.
Cal destacar els campionats
d’Espanya individuals d’Ainhoa Gregorio i Claudia Tomeo, el sotscam-

pionat d’Isamar Morte i el tercer lloc
de Sara Cáceres, totes del CGA.
Ainhoa i Claudia, juntament amb
Eliany Lourdes Varela i Raquel Gil,
estan dintre del programa de tecnificació de la Federació Catalana de
Gimnàstica per als Jocs Olímpics
del 2016. Quant a les noies de
l’AESE, cal destacar els resultats de
les escolars Laura Rodríguez, Leire
Paino i Eva Machado; en Inigym,
Alba Rodríguez i Anna Felipe, i en
Promogym, Alba Serra. y

Ainhoa, Eliany i Raquel, gimnastes del CGA al programa olímpic

