
Xavi Royrenoua unany
t

méscoma entrenador
del Lleida.NetAlpicat
Mantindrà el bloc i farà dos fitxatges

J.C.M.C.
I LLETDA I El Lleida.Net Alpicat,
que la temporada que ve afron-
tarà la tercera campanya a la
Primera divisió, ha renovat per
un anymés el tècnic, XaviRoy,
així com el gruix de la plantilla.
El club buscarà únicament un
parell de fitxatges per reforçar
la plantilla i passar a lluitar per
les posicions d'ascens, després
d'haver salvat la categoria a l'úl-
tima jornada.

XaviRoy, l'home que vapor-
tar
sió,
alc

ntrena
ibar el
de vi-

-da. El club ha volgut mantenir

el bloc i també ha arribat a un
acord de renovació amb sis dels
jugadors.

Es tracta del porter Ricard
Casals, a més de Joan Ramon
Serret, Miquel Serret, Mats
Zilken,Eduard Piñol i Lluís Al-
sina. Aquestúltim, que alterna-
va partits amb el filial, passarà
a ser jugador del primer equip
a tots els efectes.

L'equip només tindrà, en

OBJECTIU MÉS AMBICIÓS

Després de salvar-se

a l'última jornada,

vol passar a lluitar ara

pels llocs d'ascens

HOQUEI PRIMERA DIUSIÓ

princþi, unparell de baixes. Es
tracta dels joves Pol Franci i el
segonp
que no
vinent.
de la plantilla, Edgar Peralta i
David Ballestero, interessen al
club, que els ha ofert la renova-
ció, però encaîa no han arribat
a un acord. Lâlpicat busca ac-
tualment un porter i un jugador
de pista.

L'objectiu per al curs que ve
és no patir tant i passar a llui-
tar als llocs de la part alta de la
classificació. En la segona tem-
porada a la categoria, lAlpicat
va segellar la permanència l'ú1-
tima jornada, malgrat queva ser
el màxim golejador de la cate-
goria. Pel que fa al pressupost
del club, serà similar a l'actu-
al, d'aproximadament 140.000
euros.

Acció d'un partit recent del Lleida.Net Alpicat.


