Espai d'Esports

FDC / HOQUEI

SOBRE

PATINS

Els equips de les categories escola, prebenjamí, benjamí i infantil, acompanyats d'entrenadors i directius, junts en
aquesta imatge, presa el passat 8 de juny amb motiu de la diada de l'hoquei cassanenc

La pluja no impedeix un nou èxit de la
XIV diada de l'hoquei cassanenc
El passat dia 8 de juny va tenir lloc la XIV
diada de l’hoquei cassanenc. Malgrat una
pluja intensa durant tot el dia, la jornada
es va celebrar, jugant tots els partits en el
pavelló.
Al matí les categories d’escola,
prebenjamí, benjamí i infantil. Els club
participants foren: C.H. Sant Cugat, C.H.
Roda de Ter, i Foment D.C. A la tarda, les
categories: juvenil, 2a Catalana i 1 Naci-

onal Catalana. Els clubs que hi prengueren part foren: C.H. Roda de Ter, C.H. Sant
Cugat, F.D.C. i C.H. Mataró. A la 7 de la
tarda, com a cloenda de la diada es jugà
un partit d’exhibició entre F.D.C. (Nacional)-C.H. Mataró (Divisió d’honor) un encontre de cares conegudes i un bon nivell
de joc. L’entrenador del Mataró, el nostre
amic Xevi Gallén, va demostrar una vegada més que és un bon professional.

Nois i noies del 61
Ja en tenim 23!
23 anys d'experiència, més els 18 d'edat:
18 + 23 = 40 +1
Vine al sopar i intercanviarem aquestes experiències
No hi faltis!
Dia: 28 - 9 - 2002
Hora: 2/4 de 10
Lloc: Plaça de la Coma, per anar al restaurant El Cabrit,
sector Avellaneda

RESULTATS

I

CLASSIFICACIONS
MATÍ
Escola, partits molt equilibrats, demostrant de ben petits la il·lusió de competir i
passar-s’ho bé fent esport. Classificacions
Prebenjamí
1-FDC B
2-FDC A
3-C.H. Sant Cugat
4-C.H. Roda de Ter
Benjamí
1-C.H. Roda
2-FDC
3-C.H. Sant Cugat
Infantil
1-FDC
2-C.H. Sant Cugat
3-C.H. Roda
TARDA
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Tres joves porters dels equips del Foment: Marc Mascort (juvenil), Kevin Bou (prebenjamins A) i Ferran Gelabert (infantil)
Durant els mesos de maig i juny s’ha intevingut en totes les
categories, menys la nacional catalana copa federació, organitzada per la territorial de patinatge de Girona. Els nostres equips
han quedat ben classificats en cada un dels seus grups. Els
prebenjamí A han accedit a la fase final, que es jugava els dies
22 i 23 de juny a la pista de Salt.

Juvenil
1-C.H. Roda
2-F.D.C.
3-C.H. Sant Cugat
2a. Catalana
1-C.H. Roda
2-F.D.C.
3-C.H. Sant Cugat
1a Nacional
FDC - Mataró

BON

SOPAR

2-5

BALANÇ DE LA CAMPANYA

La secció d’hoquei ja ha acabat la temporada. Una campanya
densa i carregada de partits per als vuit equips que han competit. Han aconseguit bons resultats, que omplen de satisfacció
jugadors, pares i afeccionats cassancencs. Es va millorant any
rere any el nivell tècnic i de conjunt.

DE FI DE TEMPORADA

Prop de cent vuitanta persones es reuniren el mateix dissabte
de la diada, al restaurant El Molí de la Selva, per celebrar la
cloenda de la temporada. Es féu el lliurament del record d’aquest
any a tots els jugadors del Foment i un present d’agraïment als
entrenadors de la secció: Jesús Noguero, Xevi Martínez i Cati
Fontané, igualment es lliurà una placa a Paco Jiménez, que
aquesta temporada deixa la presidència de la secció d’hoquei,
després de vuit anys al capdavant.
La propera campanyas’ampliaran els equips del foment amb
un conjunt de prebenjamí més. Cares noves davant de la secció
amb ganes i il·lusió per tirar endavant l’hoquei cassanenc. Ànims!

GABINET

DENTAL

Dr. Jorge Esquiaga (col. núm 1968)
C/ Major, 2, 2n 2a
tel. 972 46 17 25
17244 CASSÀ DE LA SELVA
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