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Al Torneig Júnior de L’H
li surt un rival a Màlaga
Bàsquet. El Reial
Madrid jugarà en un
nou torneig júnior que
organitza per primer
cop l’Unicaja Màlaga

ciparan en el torneig malagueny,
fet que provoca que prenguin part
aquest any en el de L’H fins a quatre
equips estrangers. A més, enguany
el torneig de L’Hospitalet serà el primer que es disputarà, del 6 al 8 de
gener, dels quatre tornejos.

El Reial Madrid no guanyarà el 38è
Torneig Júnior Ciutat de L’Hospitalet (es va emportar les tres darreres
edicions), perquè no hi participarà.
Enguany el seu lloc l’ocupa el Gran
Canària, que junt amb el FC Barcelona, el Joventut i el CB L’Hospitalet
seran els representants nacionals.
Els acompanyaran l’Olimpija de
Ljubljana (eslovè), l’Alba de Berlín
(alemany), el Cedevita de Zagreb
(croat) i el Panathinaikos d’Atenes
(grec).
Tampoc no hi participarà el Baloncesto Sevilla. L’absència de madridistes i andalusos té una causa
clara: un nou torneig al circuit Adidas Next Generation, del qual forma
part la competició hospitalenca.
Fins ara formaven part del circuit, a
més del torneig de L’Hospitalet, els
de Kaunas (Lituània), Roma (Itàlia) i
Belgrad (Sèrbia), però enguany el
torneig italià l’ha substituït un segon
a Espanya que organitzarà l’Unicaja
de Màlaga a la localitat de Coín.
A banda de perdre la seva exclusivitat nacional, el nou torneig ha
provocat un transvament d’equips.
El Reial Madrid i el Sevilla parti-

El Barça, favorit
Amb aquesta realitat, el FC Barcelona torna a ser favorit i intentarà
recuperar un trofeu que l’any passat
va tenir a tocar però que se li va escapar per una única cistella davant
del Madrid.
Els vuit equips participants han
quedat enquadrats en dos grups
de competició: un format per Barça, Olimpija, Alba i Gran Canària; i
l’altre, per CB L’Hospitalet, Joventut,
Zagreb i Panathinaikos. El conjunt
local debutarà el dia 6 a partir de
les 16h contra la Penya. El seu
segon partit serà al dia següent,
a les 10h contra el Panthinaikos, i
doblarà aquell dia a les 20h davant
del Zagreb.
La jornada de diumenge es destinarà als partits per establir la classificació definitiva. La final tindrà lloc
a partir de les 19 hores. Prèviament
es lliuraran la resta dels trofeus i
tindrà lloc el concurs de triples. El
guanyador del torneig obtindrà una
plaça per a la final a quatre europea
de la categoria que es disputarà a
Istanbul el proper mes de maig, de
forma paral·lela a la de l’Eurolliga. y

La final de 2016 entre Barça i Reial Madrid no es podrà repetir ja que els blancs no hi participaran

El Cros Escolar celebra els 40
anys dels Jocs amb molt de ritme
El Cros Escolar de L’Hospitalet va tornar a ser un èxit de participació
i públic. El passat 12 de novembre de nou es van superar els 2.000
arribats a meta en un agradable matí esportiu i lúdic a la Feixa Llarga. A
banda de les curses, els participants van gaudir també de les activitats
recreatives gratuïtes proposades pel Consell Esportiu. Pel que fa als
resultats, l’ISS L’Hospitalet Atletisme, amb 13 podis, i el Xaloc, amb
11 podis, van ser els grans triomfadors de la matinal en les diferents
categories. També l’Institut Pedraforca, amb tres podis, i el Joan XXIII,
amb dos podis, van destacar. Amb motiu del 40è aniversari dels Jocs
Escolars a la ciutat, tots els arribats a meta van rebre un record commemoratiu. El de L’Hospitalet segueix sent el cros escolar més multitudinari
a Catalunya.

