
// joan maria gibert

Un cop acabada la tempo-
rada oficial per al Club Patí 
Vilanova L’ull blau, els juga-
dors continuen entrenant, de 
moment tres dies a la setma-
na, dilluns, dimarts i dijous. 
Aquest ritme d’entrena-
ments es portarà a terme fins 
al maig i després es rebaixarà 
a dues sessions per setmana 
fins al juny, quan està previst 
un sopar d’acomiadament 
amb tota la plantilla.

Durant aquest període, 
no es descarta fer algun par-
tit amistós amb algun equip 
que tampoc jugarà el play off 
pel títol, com podria ser el 
Mataró. Segons l’entrenador 
del Patí, Josep Lluís del Riu, si 
es fa algun partit amistós 
es jugaria entre setmana i 
en horari d’entrenament. 
A part d’aquests possibles 

El Patí continua entrenant

dar desè al final de la Lliga re-
gular no ha tingut opcions de 
disputar el play off  pel títol. 
Amb aquest ritme d’en-
trenaments i algun partit, 
el que intentem és mante-

nir la forma fins al juny, 
diu Josep Lluís del Riu.

Cas Mazón, en ‘stand by’
La reclamació de l’exentre-
nador del Patí Alberto Mazón 

de 35.000 euros està aturada 
perquè aquest encara no ha 
presentat cap demanda ju-
dicial per part de l’extècnic 
vilanoví, després que en l’ac-
te de conciliació celebrat fa 

josep Lluís del riu, en un temps mort en el partit que el Patí va empatar a reus (3-3) joan

Hoquei patins - OK Lliga

25 d’abril del 2008DIARI DE VILANOVA76 ESPORTS

L’entrenador, josep Lluís del Riu, no descarta fer algun partit amistós

Copa CERS

1a semifinal  

V H BLANES 3  C TENERIFE 5 

2a semifinal  

GRUP LLORET 2   T VALDAGNO 6

Final  

C TENERIFE 5   T VALDAGNO 4

L’apunt

El júnior A del Patí cau a la prèvia 
del campionat de Catalunya

El júnior A del Patí L’ull 
blau va caure eliminat a la 
prèvia per accedir al Campi-
onat de Catalunya al perdre, 
diumenge a Mollerussa, da-
vant el Reus Deportiu a la 
tanda de penals. El partit 
va acabar amb el resultat 
d’empat (1-1) després de 
jugar-se una pròrroga de 
cinc minuts. En el llança-
ment de penals, el jugador 
del Reus Deportiu Matías 
Platero va aconseguir dos 
gols i el Patí només en va 
marcar un, obra d’Álvaro 
Borja. Els vilanovins van 
jugar un bon partit, però es 
van veure perdujicats per 

les decisions de l’àrbitre.
D’altra banda, el Prime-

ra Catalana del Patí L’ull 
blau es troba en una bona 
posició per aconseguir l’as-
cens a Primera Nacional 
Catalana, a la qual accedei-
xen el dos primers classifi-
cats al final de la Lliga. Els 
vilanovins estan a la segona 
posició amb un avantatge 
de vuit punts sobre el ter-
cer classificat, CP Congrés. 
En les sis jornades que que-
den el Patí s’ha d’enfrontar 
al CT Barcino, CH Corbera, 
Sant Ramon de Vilafranca, 
HC Montbui i Club Patí 
Congrés. 

El Tenerife pren el relleu del  Vilanova
// j.m.g.

El Cemex Tenerife ha pres 
el relleu del Patí L’ull blau 
com a campió de la Copa 
CERS. Els de Tenerife van 
guanyar el VH Blanes en el 
partit de semifinals (5-3), que 
es va disputar a la localitat  
francesa de Dinan, i en la fi-
nal van empatar (4-4) amb els 
italians del Toyota Valdagno 
al final del temps reglamen-
tat. A la tanda de penals, el 
jugador del Tenerife Lama 
va marcar el gol de la victòria 

que va decantar el títol.
El Grup Lloret, que entre-

na el vilanoví Albert Pons, no 
va passar de les semifinals 
al caure derrotat davant el 
Toyota Valdagno  per 6-2. Els 
italians van marcar dos gols 
molt aviat, i malgrat que el 
Grup Lloret ho va intentar, 
sempre va anar a remolc 
de l’equip alpí. Cal dir que 
el Lloret va tenir poc temps 
per preparar aquesta final a 
quatre, ja que es va salvar del 
descens a l’última jornada.  albert Pons no va passar de semifinals joan

LA FRASE

Seguirem entrenant 
fins a mitjan juny 
per mantenir la 
forma física

JOSEP LLUÍS DEL RIU
EnTREnaDoR DEL PaTÍ

partits, el Patí també en dis-
puta  amb l’equip de Primera 
Catalana.

L’equip es veu obligat a 
omplir aquest període que va 
d’abril a juny, ja que en que-

el júnior a del Patí, eliminat per penals FDG

uns dies al Jutjat de Vilanova 
i la Geltrú, entre el Patí i la 
representant de Mazón no 
s’arribés a cap acord.

Alberto Mazón va ser ces-
sat com a entrenador del Patí 

Vilanova l’octubre del 2007, 
després de la derrota que els 
vilanovins van patir davant  
l’equip italià del Follonica en 
la Lliga europea. El conjunt 
alpí va guanyar per 0-7.


