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El Rugbi Club
L’Hospitalet
finalitza tercer i
no podrà pujar
El Rugbi Club L’Hospitalet no
disputarà la promoció d’ascens
a la Divisió d’Honor B, després
d’haver finalitzat tercers del Grup
C de Primera Nacional. El conjunt de Diego Godoy va guanyar
a la darrera jornada a camp d’El
Toro RC, però el triomf del Sitges
contra el Ponent va fer inútil aquest
resultat. Un final no desitjat que no
premia la gran temporada del RC
L’Hospitalet, que durant pràcticament tot l’any ha estat en posicions
de promoció d’ascens. Malauradament, la derrota contra el Sitges del
passat 20 de febrer va complicar
les opcions dels homes de Diego
Godoy, que s’hauran de conformar
amb la Nacional. # A . R .

El CB L’Hospitalet ha fitxat el
base Xavi López, provinent del
CB Tarragona de LEB Or. El jugador, que ja havia estat al club la
temporada passada, torna a les
ordres de Mateo Rubio per suplir
la baixa de Sergi Pérez, que se’n
va al Lobe Osca. Xavi López no
tenia gaire protagonisme al CB
Tarragona, equip en el qual jugava
10 minuts per partit amb 2,3 punts.
D’aquesta manera, el base repeteix la
història de l’any passat, quan també
va fitxar pel CB L’Hospitalet a mitja
temporada, provinent en aquella ocasió del Rosalia. # A . R .
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L’ISS L’Hospitalet
suma dos bronzes
a l’Estatal absolut
Sílvia Riba, a la prova dels 60
metres llisos, i Carles Triadó, a
salt d’alçada, van sumar dues
me dalles de bronze per a l’ISS
L’Hospitalet Atletisme, al 46è
Campionat d’Espanya absolut
celebrat en pis ta coberta. El conjunt hospitalenc va aconseguir,
a més, que quatre atletes fossin
finalistes en una competició on
no hi va ser present Laia Forcadell.
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Xavi López
torna al CB L’H
per disputar la
segona fase
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GABRIEL CAZADO

Sis pòdiums per al
Kihon al Campionat
de Catalunya Infantil

Senyal de victòria del guanyador de la prova ciclista

Heliodoro Moltó guanya el 68è
Premi Inauguració de ciclisme

El Club Kihon de L’Hospitalet
ha sumat sis medalles al Campionat de Catalunya Infantil de
Karate celebrat a la localitat tarragonina de Salou i organitzat
per la Federació Catalana. Cal
destacar les aportacions dels ka rateques Carlos Enciso, primer
classificat en kata aleví, i de Jordi
Canas, primer classificat en kumite juvenil masculí de menys
de 55 kg.

Prova organitzada com cada any per la Unió Ciclista L’Hospitalet
El ciclista valencià Heliodoro
C
Moltó va ser el guanyador absoU
lut del 68è Premi Inauguració
R
de Catalunya que es va celebrar
S
el passat 28 de febrer, or gaA
nitzat per la Unió Ciclista L’Hospitalet.
Heliodoro Moltó, ciclista de l’equip Guerola València, va arribar
acompanyat pels seus companys
d’equip, David Belda i José Belda.
Tots tres ciclistes es van escapar a
les rampes de Begues, a l’inici de
la cursa, i van saber competir, mantenint sempre les distàncies amb la

resta de participants, que van in tentar retallar el seu avantatge sense èxit.
Per darrere van destacar sis ci clistes, on el més ràpid va estar el vigent guanyador Antoni Miguel (Uni versitat Politècnica) a quasi tres
minuts i mig dels primers. El millor
sots 23 va ser el rus Artur Ershov.
Un nou èxit de la Unió Ciclista
de L’Hospitalet, que va organitzar
un acte modèlic on es van reunir
113 ciclistes, en una jornada que a
més va venir acompanyada del bon
temps i d’un clima suau, fet que va

per metre gaudir d’una gran prova
ciclista, als competidors i a les nombroses persones que van acudir a
presenciar-lo.
Cal recordar que la Unió Ciclista L’Hospitalet no tindrà enguany
equip d’elit i sots 23, per falta d’un
patrocinador que acabi d’arrodonir
el pressupost. No obstant això, el
club hospitalenc continuarà organitzant les seves tradicionals proves,
entre les quals destaca aquest 68è
Premi Inauguració i el Critèrium
Ciutat de L’Hospitalet, a més d’altres
curses locals. # ANDRÉS RUBIO

Èxit al Campionat
Català Infantil
de Taekwondo
El Club Talma de L’Hospitalet
va sumar 19 medalles als Campionats de Catalunya Infantils de
Taekwondo, celebrats a Bar celona. Van destacar Sergio Rivera
i Francesc Cárdenas, amb una
me dalla d’or cadascun, i les de
plata de Sara Rincón, Adrián
Aguilar, Arnau García i Sergio Sánchez, que van completar una
gran ac tuació del club ribe renc.

