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Futbol americà

Bàsquet

Tres ascensos
en categories
sènior

Els Pioners de
L’H guanyen la
Lliga Nacional

El Joventut L’H ha pujat a la Copa Catalunya femenina, i també les noies de
l’AESE pugen a la Segona Catalana.
L’AECS disputava la permanència a
Segona al tancament d’aquesta edició. A categories masculines, l’AESE
puja a Copa Catalunya mentre el seu
equip B baixa a Tercera. El Tecla Sala
disputava l'ascens a Primera Catalana en tancar aquesta edició. I el Sant
Josep Obrer perd la Tercera. y

Els Pioners han sumat la seva cinquena lliga, la tercera consecuti
va,
en derrotar Osos de Madrid per 24
a 47. Luke Laolagi ha estat el jugador més valuós de la final. També els
cadets han guanyat la Lliga Catalana.
D’altra banda, la selecció nacional
que dirigeix el tècnic de Pioners, Teo
Polanco, jugarà a L’H Nord contra els
Cardinals, equip universitari nordamericà, el 17 de juny a les 12h. y

Atletisme

Dos atletes de
l’ISS aniran als
Paralímpics
Eva Ngui i Martí Parejo, de l’ISS L’H
Atletisme, participaran als Jocs Paralímpics de Londres. N'Gui, que acaba
de guanyar dues medalles de bronze
al mundial de Manchester, té mínima
als 100 metres (categoria deficients
visuals lleus). Parejo la va assolir en
salt de llargada (invidents) al Míting
Internacional organitzat pel seu propi
club fa unes setmanes a L'Hospitalet
Nord. En aquesta concentració es
van batre dos rècords d'Espanya. y

Jugadors i tècnics de l’infantil del CB L’H durant la final del campionat de Catalunya

foto cedida pel CB L’H

L’infantil del CB L’H jugarà
pel Campionat d’Espanya
Bàsquet. Han
quedat tercers de
Catalunya i ara
aniran a Canàries
L’equip infantil del CB L’Hospitalet s’ha classificat com a tercer de
Catalunya per lluitar pel Campionat
d’Espanya de la categoria, del 17 al
23 de juny a Gran Canària. Els juga-

dors que entrena Boris Balibrea van
fer una gran final a quatre al Campionat de Catalunya on van estar a punt
de guanyar al Joventut en semifinals i
després en el partit pel tercer lloc es
van imposar al Manresa.
El tècnic d’aquest equip de base
pensa que poden fer un bon paper
en la lluita pel títol nacional: “No tenim sostre, vam estar a punt de guanyar un dels grans i estic convençut
que aquests jugadors no es limitaran

a anar allà a passejar-s’hi. A aquests
nois els agrada el bàsquet i ho han
demostrat”. El president, Ramon Paton, afegeix que “dóna goig veure’ls
jugar, veure com lluiten”.
El Júnior B del CB L'H també ha
disputat la final a quatre interterritorial, tot i que va perdre en semifinals
davant el JAC Sants (primera derrota
de la temporada). En noies, el juvenil
B del Joventut L'H ha estat sotscampió de Catalunya interterritorial. y

Renovació directiva

Eleccions el
10 de juliol al
Club Natació
La junta gestora del Club Natació
L’Hospitalet ha convocat eleccions
a la presidència per al proper 10 de
juliol, dimarts. Les votacions es faran al CC Tecla Sala de 10 a 19h.
Les candidatures es poden presentar fins el 15 de juny i es proclamaran de forma oficial el 22 de juny.
Per presentar-s’hi cal ser soci del
club des de fa un any, major d'edat
i no estar suspès ni inhabilitat com
a soci. y

