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Tres importants tornejos de base tornen a la tradicional cita nadalenca

Cita de figures per al futur, a L’H
ENRIQUE GIL

Les possibilitats dels
joves del CB L’Hospitalet
Pels júnior del club organitzador d’aquest torneig sempre és un
moment especial la disputa del seu
trofeu. Aquest any, l’equip que torna a dirigir Joan Manel Micó ha tingut un mal inici de temporada a la
seva lliga. Pràcticament no queda
cap jugador dels integrants de
l’equip de la passada temporada i
aquesta cíclica i obligada renovació gairebé sempre es cobra la seva factura en els primers mesos.
Malgrat tot, el seu entrenador creu
que el torneig de Nadal sempre té
“una motivació especial”.
En la darrera edició, però, els
júnior del CB L’Hospitalet no van
tenir una actuació brillant. Micó,
que també portava aquell equip,

recorda que això depén del moment de forma amb què l’equip es
troba a les dates de Nadal. El tècnic considera que el seu equip actual arriba una mica millor de forma en aquesta edició i espera que
facin un bon paper. Per contra, el
conjunt de la passada temporada
va ser finalment el sisè d’Espanya
mentre que l’objectiu ara és estar
entre els sis millors de Catalunya.
Una de les funcions de l’equip
júnior és formar jugadors per al primer equip. Així per exemple, de l’equip de l’any passat tres jugadors
han pujat a l’equip de Segona Divisió del club (Xavier Mas, Jordi Riba i Ricard Gómez) i un més ha fitxat pel Manresa (Ferran Laviña).

IMACNA

El torneig
júnior Ciutat
de L’Hospitalet
es disputarà
entre el 5 i el 7
de gener

Els juvenils del Club Bàsquet L’Hospitalet durant un dels seus últims partits de lliga

Torneig de l’AECS per a jugadores
cadets de Promoció i Preferent
E. G.
L’Associació Esportiva Centre Sanfeliu (AECS) organitzarà els propers 28, 29 i 30 de desembre una
nova edició del torneig femení de
bàsquet per a categoria cadet Ciutat de L’Hospitalet. El torneig tindrà dues competicions paral·leles,
una de categoria Preferent i una
altra per als cadets de Promoció.
Els partits es disputaran al Complex Esportiu L’Hospitalet Nord.
A la desena edició del torneig
organitzat per l’AECS hi pendran
part fins a 24 equips de diferents
clubs de Catalunya, a més de dos
provinents de Guernika (Biscaia).
Destaca la presència dels clubs de
L’Hospitalet i les seves rodalies,
com és el cas dels equips del Centre La Torrassa, Bellsport, AE L’Hospitalet, BF Cornellà, Prat o Riera.
En la competició de categoria preferent també estarà representada
la pròpia ciutat de L’Hospitalet, a
través de l’Associació de Clubs de
Bàsquet que organitzarà una selecció local.
El sistema de competició serà
en forma de lliga durant la primera
fase, quan els equips seran dividits
en quatre grups a cadascuna de
les dues competicions. Les semifinals i finals seran a partit únic. La
primera fase es disputarà els dies
28 i 29, en sessions de matí i tar-
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Dotze dels millors equips júnior de
bàsquet d’Espanya
tornaran aquest
Nadal a L’Hospitalet per disputar la disetena edició del
torneig de la categoria que porta
el nom de la ciutat i que organitza
el Club Bàsquet L’Hospitalet. La
principal novetat és la presència,
per primera vegada, del CB Múrcia. Pel que fa a l’edició anterior,
Valvi Girona i Pamesa València
deixen els seus llocs a l’Unelco Tenerife i al Múrcia.
El torneig tindrà lloc al Complex Esportiu L’Hospitalet Nord durant els dies 5, 6 i 7 de gener, i
comptarà amb la presència dels
següents equips, agrupats d’aquesta forma per disputar la primera fase: al grup A, CB Zaragoza,
CB Murcia i Unió Manresana; al
grup B, Real Madrid, Joventut de
Badalona i Unelco Tenerife; al grup
C, FC Barcelona, Estudiantes Caja
Postal i Unicaja Málaga; i al grup
D, a més del júnior del club organitzador, el Caja San Fernando (de
Sevilla) i el CB León. El sistema
de la primera fase serà una lliga
que es jugarà els dos primers dies
del torneig. La jornada de divendres es farà en horari de tarda, entre les 15 i les 21 hores. A la jornada de dissabte hi haurà partits durant tot el dia, entre les 9 i les 22
hores. El concurs d’esmatxades és
previst pel dia 7 a dos quarts de
set, i la final per a mitja hora més
tard, aproximadament.
El Real Madrid ha estat l’equip
que ha guanyat més vegades
aquest prestigiós torneig, que està
considerat com un campionat nacional no oficial. Els madrilenys,
que han obtingut la victòria en cinc
ocasions, són els actuals campions del torneig. A les setze edicions anteriors s’han vist bona part
dels jugadors que actualment omplen els equips d’elit d’aquest esport, com per exemple Llorente,
Ferran Martínez, els germans Jofresa, Xavi Fernández...

L’equip cadet femení de l’Associació Esportiva Centre-Sanfeliu
da. Les semifinals tindran lloc el dia
30 entre les nou del matí i les sis
de la tarda. A aquesta hora es jugarà la final de Promoció, a dos
quarts de vuit es realitzarà un concurs de triples i a les vuit es jugarà
la final preferent. Per acabar el torneig es realitzarà una desfilada dels
participants abans de l’entrega dels

trofeus, quan ja siguin dos quarts
de deu de la nit. Tota la competició
es farà a la pista del Complex Esportiu L’Hospitalet Nord.
Junt amb els equips dels més
petits, l’únic club provinent de fora
de Catalunya, el Guernika, aprofitarà també per portar les noies del
seu equip sènior. D’aquesta forma,

la directiva de l’Associació Esportiva Centre Sanfeliu aprofitarà també per organitzar un torneig amb
els equips femenins del Centre La
Torrassa, de l’AECS, de l’AE L’Hospitalet i del club basc. Aquest torneig es farà durant les tardes dels
propers dies 28 i 29, a la pista del
Pavelló Municipal de Básquet.

