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Pioners guanyen
múscul amb el
nou ‘quarterback’
John White
Futbol americà.
El nou jugador pesa
105 kg i té una
alçada d’1,93 metres
Els Pioners de L’Hospitalet han fitxat
el quarterback americà John White,
format als Falcons de la Universitat
de Bentley de Massachusetts. L’any
passat el jugador va militar als Grizzlies de Berna de la lliga Suïssa.
White és un quarterbach corpulent,
1,93 metes d’alçada i 105 kilograms de pes, però a la vegada molt
ràpid, capaç de córrer quaranta iardes (36,5 metres) en menys de cinc
segons.
La junta directiva ha decidit que
de moment John White sigui l’única
incorporació de la temporada. El
club només podria reforçar la plantilla amb un segon americà en cas
de trobar algun patrocinador que
augmentés el pressupost econòmic. Un fet, però, que a hores d’ara
no és previst per la junta directiva
de l’entitat.

Tot i aquestes restriccions econòmiques, el director esportiu dels
Pioners de L’H, Àlex Grande, ha assegurat que l’equip seguirà sent el
màxim de competitiu possible sense
renunciar a res: “Sortirem amb la
mateixa filosofia de sempre, intentar
guanyar totes les competicions en
què participem respectant, com no
podria ser d’una altra manera, els
nostres rivals”. Cal recordar que en
les passades temporades el club
completava la plantilla amb la incorporació de tres jugadors americans.
Teo Polanco seguirà un any més
com a coach d’una plantilla que
conserva la majoria de jugadors que
la passada campanya van aconseguir els títols de campió de la Copa
d’Espanya i de la Lliga Nacional.
Els Pioners de L’Hospitalet debutaran el proper 1 de desembre
jugant la semifinal de la Copa d’Espanya amb un rival encara per determinar. La Lliga regular s’iniciarà
l’últim cap de setmana del proper
mes de gener i acabarà el primer
cap de setmana de juny amb el
partit del play off final. Enguany,

Natació amb aletes

L’AE Bellsport
fitxa Ricardo Gali,
un tècnic italià
La secció de natació amb aletes de
l’AE Bellsport ha incorporat l’entrenador italià procedent del CE Mediterrani Ricardo Gali. Gali es farà
càrrec dels equips sènior i júnior
con
juntament amb Alberto Batalla.
Carla Luque, Vanessa Torrico i el
mateix Batalla s’encarregaran dels
conjunts cadet, infantil i també de
l’escola. En canvi cal remarcar les
baixes dels nedadors Raquel Marín,
Manuel Marín i Mireia Ferrandis. y

Atletisme

Reforç per a
l’equip femení de
l’ISS L’Hospitalet

John White, nou quarterback de Pioners

sis equips lluitaran per aconseguir
el títol: els Osos de Madrid, els
Dracs de Badalona, els Firebats de
València, els Giants de València, els
Black Demons de Las Rozas i els
mateixos Pioners de L’Hospitalet.

Foto cedida per pioners

El club, que aquest any celebra
el seu vint-i-cinquè aniversari, vol
commemorar aquesta efemèride
repetint per quart any consecutiu
el doblet, amb els títols de la Lliga
Nacional i la Copa d’Espanya. y

Victòria Sauleda, sortida del planter
del club, és el principal reforç de
l’equip femení de l’ISS L’Hospitalet
Atletisme per a aquesta temporada. Sauleda és l’actual campiona
d’Espanya promesa en 800 metres llisos. El seu principal objectiu
serà classificar-se per al Campionat
d’Europa sub-23 que es disputarà
a Finlàndia, encara sense data. El
club no ha fet cap altre fitxatge per
completar els seus equips. y

