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L’H Bellsport assimila el
seu replegament cap a
categories més modestes
Futbol sala. El club
de Bellvitge supera
una complicada
campanya, a remolc
dels molts canvis
L’equip de futbol sala de L’Hospitalet Bellsport finalitza una temporada
difícil en la qual han complert amb
l’objectiu de mantenir la categoria
de Segona B. Les darreres cinc jornades només tenien la transcendència de la classificació final perquè la
categoria ja estava assegurada.
El Bellsport ha superat una de
les temporades més complicades
dels últims anys, conseqüència dels
problemes econòmics sorgits durant la campanya anterior. Després
d’alguns anys en categories nacionals, els objectius han estat enguany
més modestos per la limitació dels
recursos. A més, a mitja temporada
hi va haver canvi d’entrenador, amb
la incorporació de Sergio Lamaña, i
també renovació de la directiva.
Els de Bellvitge, però, han assolit
l’objectiu inicial de la salvació, cinc
jornades abans d’acabar la lliga. Per
aquest motiu, l’equip s’ha relaxat
en l’últim mes i mostra d’això és la

Atletismo

El mitin del ISS se salda con
dos récords del mundo
Los atletas paralímpicos Marcus
Rehm y Martina Caironi han batido
sus respectivas plusmarcas mundiales de salto de longitud, en el décimo Míting Internacional para atle
tas con discapacidad organizado

Waterpolo

Segio Lamaña seguirà entrenant el Bellsport la pròxima temporada

derrota del darrer partit de la temporada, 1-6 a favor del Marfil Santa
Coloma. Primer partit, per cert, que
Sergio Lamaña perdia a casa des de
la seva incorporació.
Ara mateix, les mirades estan ja
posades en la confecció de l’equip
de la temporada vinent, que seguirà

dirigint el mateix Lamaña. L’actual
entrenador ja ha avançat en aquest
sentit que la intenció és portar al
club jugadors formats a L’Hospitalet, per tal de mantenir les arrels
de l’entitat, tot i que al tancament
d’aquesta edició encara no hi ha
cap incorporació tancada. y

por el ISS L’H Atletisme. El alemán
Rehm saltó hasta los 8,29 metros,
batiendo su propia marca en 5 centímetros. La italiana Caironi dejó el
récord en 4,6 metros. Ambos sufren
la amputación de un miembro. y

Pruebas

La AESE, a un paso
de subir a Segunda
por las renuncias

Resultados de la
Milla Urbana y de
la Cursa nocturna

No pudieron ascender directamente
ya que en el Campeonato de España de Tercera cayeron en semifinales. Sin embargo, los dos finalistas,
Montjuïc i Rubí B, han anunciado
que renuncian. En cuanto se agote
el plazo, la AESE podrá optar a esa
plaza en la Segunda nacional. y

Marc Alcalá (FC Barcelona) y Míriam Ortiz (AA Catalunya) se impusieron en la prueba senior. Fernando del Corral ganó la prueba social.
En la Cursa nocturna ganaron Álex
Rodríguez y Paula Batlle, en 5 km,
e Ibrahim Chakir y Janet Becerra en
los 10 km. y

