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Els pròxims dies 24 i 25 de febrer, al Poliesportiu Fum d’Estampa de Collblanc

Disset clubs participaran en una nova
edició del Torneig Premini de Bàsquet
ÒSCAR MILLA

Centre
Catòlic, Tecla
Sala i CCR
CollblancTorrassa, els
equips de L’H
FOTO CEDIDA PEL CCR COLLBLANC-TORRASSA

Els pròxims dies 24 i 25 de febrer
se celebrarà una nova edició del
Torneig Premini de Bàsquet organitzat pel CCR Collblanc-Torrassa
i que enguany arriba a la setena
edició. Dividit en tres categories,
el torneig tindrà la participació de
17 clubs, alguns d’ells de la ciutat:
Tecla Sala, Centre Catòlic i, l’amfitrió, CCR Collblanc-Torrassa, i
d’altres d’arreu de l’Estat com el
Doctor Azúa de Saragossa i el Ses
Salines d’Eivissa.
Pel que fa a la categoria masculina de primer any, en el grup A
són enquadrats els equips B del
CB-Unió Manresana, SESE, Grup
Barna i el CCR Collblanc-Torrassa,
i al grup B són l’AB Esplugues,
Centre Catòlic, Sant Josep i el Tecla Sala.
A la categoria masculina de segon any, en el grup A hi són el Lima d’Horta, CB Prat, Ses Salines
i CCR Collblanc-Torrassa, i en el
grup B, el Doctor Azúa, Joventut
de Badalona, UE Montgat i l’Ipsi.
La categoria femenina també
és dividida en dos grups, a l’A hi
són el Ses Salines, SESE i CCR
Collblanc-Torrassa i en el grup B,
els equips de Corbera, Jesús Maria Sant Gervasi i el Tecla Sala.
Segons un dels coordinadors
del Torneig, Lluís Ferrer, “el més
important és que les nenes i nens
es diverteixin jugant a l’esport que
més els hi agrada”.
La cita del Torneig Premini

Premini del CCR Collblanc-Torrassa que participarà al Torneig

RESULTATS

Finalitza la primera fase de la Preferent
Dos equips de bàsquet de base de la ciutat han
pujat a la Preferent A. El cadet masculí del CCR
Collblanc-Torrassa i el femení de l’AE L’Hospitalet.
Tots dos podran lluitar per la fase final del Campionat de Catalunya juntament amb el júnior del CB
L’Hospitalet, els cadets del Tecla Sala, CB L’Hospitalet i CCR i també l’infantil del CB L’H, tots ells
en categoria masculina. Els quatre primers classificats d’aquesta fase lluitaran pel títol.

A la Preferent B tan sols han baixat dos equips,
l’infantil masculí del CCR i el júnior femení de l’AECS. A la Preferent B continuen en categoria masculina els júniors del Centre la Torrassa, Tecla Sala
i el B del CB L’H; en cadets el CB L’H B i en infantils
el Sant Josep Obrer i el filial del CB L’H. En categoria femenina estan el CCR júnior i el cadet i
l’infantil de Tecla Sala. Els tres primers classificats
d’aquesta fase podran pujar a la Preferent A.

també tindrà la trobada d’escoles
amb el Tecla Sala, l’Escola Canigó,
CB Unió Manresana, CB El Prat i
el CCR Collblanc-Torrassa.
Per a Lluís Ferrer, “es continua
buscant la consolidació del torneig
en el calendari d’importants cites
del bàsquet català i intentar, en un
futur, ampliar-lo molt més”.
Aquesta festa del bàsquet premini, tindrà un dels moments atractius en el clínic que es realitzarà el
dissabte 24 a la tarda amb la participació del tècnic de la Lliga ACB,
Pedro Martínez. L’exentrenador
del Joventut de Badalona parlarà
sobre el Bàsquet de formació-tècnica d’entrenament en un clínic
que puntuarà pels cursos de tècnics de base.
Els partits del Torneig Premini
de Bàsquet es celebraran al Fum
d’Estampa. Les finals, la desfilada dels equips i el lliurament de
trofeus se celebraran diumenge
25, a partir de les cinc de la tarda.

