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El Complex de L’Hospitalet Nord allotjarà bona part del Campionat d’Europa de Joves

Les futures figures del voleibol es
citen a L’Hospitalet per a l’Europeu
L’AE
L’Hospitalet
pot col·locar
tres jugadors
a la selecció
ENRIQUE GIL
El Polisportiu de L’Hospitalet Nord
serà un dels escenaris, del dia 11
al 16 d’abril, del Campionat d’Europa per a Joves de Voleibol. Tres
jugadors de l’Associació Esportiva
L’Hospitalet formen part de la preselecció per a l’equip nacional masculí d’Espanya que prendrà part en
aquest torneig (en el moment de
tancar aquesta edició, encara no
s’havia donat la selecció definitiva).
El pavelló de la nostra ciutat serà
la seu de gairebé la meitat dels
partits del campionat, entre els que
es troben les seves finals, a més
de la cerimònia de cloenda.
Aquest primer Europeu Jove
està destinat a jugadors i jugadores nascuts l’any 1978. En la competició femenina, sis dels vuit
equips classificats són dels denominats països de l’est d’Europa,
als que s’afegeixen les seleccions
italiana i espanyola. La selecció espanyola, dirigida pel cubà Hilarión

Alejandro Mallasén, Jonathan Riol i Iván Trilla, jugadors de l’AE L’Hospitalet preseleccionats per a l’equip nacional
González, s’enfrontarà a la lligueta
de quarts de final contra Lituània,
Eslovàquia i Ucraïna. La jugadora
hospitalenca Montserrat Jiménez,
finalment, s’ha quedat fora de la
pre-selecció.

Tres hospitalencs a la
preselecció nacional
A la competició masculina, les
forces estan anivellades entre els
països de l’est i l’oest d’Europa. Cal
destacar la presència de les seleccions d’Itàlia i Rússia, que a nivell absolut estan dominant aquest
esport internacionalment. La se-

lecció espanyola que dirigeix Francisco Hervás ha aconseguit evitarles en el sorteig dels grups pels
quarts de final, on es trobarà els
equips de Polònia, França i Ucraïna. En l’equip espanyol potser hi
haurà tres jugadors de L’Hospitalet: Alejandro Mallasén i Jonathan
Riol (de l’AE L’Hospitalet) i Iván
Trillo (actualment cedit a la Concentració Permanent de la Federació Nacional).
Aquest torneig internacional se
celebrarà també als pavellons de
Sant Feliu de Llobregat (on es farà
la cerimònia inaugural) i d’Esplugues.

AGENDA

Programa a L’Hospitalet Nord
Quarts de final. Dimarts 11, 11h. Itàlia-Polònia (femení); 13h
Bulgària-Rússia (femení); 15h. Polònia-Ucraïna (masculí). Dimecres 12, 11h Polònia-Rússia (femení); 13h Itàlia-Bulgària (femení); 17h. Ucraïna-Espanya (masculí); 19.30h Polònia-França
(masculí). Dijous 13, 11h Bulgària-Polònia (femení); 13h RússiaItàlia (femení); 17h França-Ucraïna (masculí); 19.30h EspanyaPolònia (masculí). Divendres 14, Descans. Dissabte 15, 13h Partit 5è-8è lloc (masculí); 17 i 19.30h semifinals. Diumenge 16, 11h
Partit 5è-6è lloc (masculí); 13h Partit 3è-4t lloc (femení); 16h final femenina; 18.30h final masculina; 20.30h Cerimònia de
cloenda.

