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Pioners guanya
els tres títols
amb Teo Polanco
La lliga i dues copes nacionals
Pioners també s’ha
imposat, per primera
vegada en la seva
història, en un dels
partits europeus que
l’equip ha disputat
aquesta temporada

esportiva cap a l’entrenament. Entre
el 1996 i el 2003 va exercir d’entre
nador en equips d’instituts i univer
sitats nord-americans, fins que el
2004 va arribar a Pioners.
En la seva primera temporada
com a entrenador, Pioners va acon
seguir el primer triple, tot guanyant
també per primer cop en la seva
història el títol de lliga nacional.
Després d’un parèntesi amb els
Búfals de Barcelona i en un equip
suec, Polanco ha tornat a Pioners i
ha repetit l’èxit del primer any .

Gabriel Cazado

Pioners de L’Hospitalet ha con
querit la Lliga Nacional de Fut
bol Americà (LNFA) d’aquesta
temporada i d’aquesta manera
tornen a guanyar els tres títols
en joc d’àmbit nacional. L’equip
de Teo Polanco es va imposar
en la final de la lliga als ADT Fi
a
rebats de València per 36 a 17.
m
Pioners afegeix aquest títol
e
al de campions de la Copa
r
d’Espanya i de la Copa Catalana
i
que havia guanyat amb anterio
c
ritat. Ha aconseguit, doncs, fer
à
una temporada rodona, ja que,
a més, i per primera vegada, ha
guanyat també un partit de la lliga
europea.
De la mà del seu tècnic talis
mà, Teo Polanco, Pioners ha tornat
a assolir les seves millors cotes
d’efectivitat. Polanco, d’origen nordamericà, va arribar a ser un bon ju
gador en la lliga universitària d’EUA
d’on és originari aquest esport, tot
i que després no va passar de les
lligues inferiors a la coneguda NFL
i va decidir orientar la seva carrera
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El nord-americà Teo Polanco, el tècnic talismà de Pioners de L’Hospitalet

Aquesta temporada, l’equip ha
estat més sòlid que en la del 2004,
amb tres nord-americans de gran ni
vell i molt compromesos amb l’equip
(el quarterback Blake Moorman,
el receptor Joey Stein i el linebacker Josh Costa) i un gran grup de
jugadors nacionals, dels quals han
destacat Guillermo Grande, Albert
Fernandez, Rafa Todolí, Hugo Solo,

Sergio Vélez... Fins a catorze jugadors
de Pioners formen part de la selecció
nacional.
El tècnic de Pioners creu que
el club, que ha crescut molt en els
darrers anys, té molta feina i molts
èxits per endavant. A més, Teo Po
lanco veu molts bons jugadors als
equips inferiors.
D’altra banda, el repte europeu,

diu l’entrenador, s’ha de prendre
“per passos”: al quart any s’ha pogut
guanyar un dels dos partits dispu
tats, la qual cosa demostra que ja
s’està arribant al nivell dels grans
equips del continent, i ja s’ha d’anar
a aquests partits “pensant que s’hi
pot guanyar”. Teo Polanco ja ha
avançat que vol continuar al club la
pròxima temporada. # enric gil

