CE NOIA FREIXENET

EN EL GRUP DE LA MORT, UN ALTRE COP

NOIA FREIXENET
FC BARCELONA

CGC VIAREGGIO
CANDELARIA SC

Avui s'ha celebrat el sorteig de la fase de grups de la Lliga Europea d'hoquei patins

El Noia Freixenet queda enquadrat en el grup A, el més dur esportiva i econòmicament.

La sort no ha estat del costat del Noia Freixenet en el sorteig de la fase de grups de la Lliga Europea. Els de Sant
Sadurní han quedat en el grup A, amb Barça, Viareggio i Candelària com a rivals. De fet, aquest grup és calcat al de la
temporada anterior, amb l'únic canvi dels blaugrana en lloc del CP Vic.

Només començar, el Noia s'haurà de desplaçar per tercera temporada consecutiva fins a l'Illa de Pico, a les Açores, en un
viatge que afecta per complet el pressupost dels de l'Ateneu. Els de Ferran López, qui ja es va mostra poc partidari
d'aquest desplaçament, tindran dos partits duríssims contra el Barça a mitja competició i s'hauran de desplaçar a la pista del
Viareggio en la última jornada, on possiblement hi hagi molt en joc.

Així doncs, el Noia haurà de suar de valent si es vol ser una altra vegada a una Fase Final, en format de Final a vuit, que
disputaran els dos primers classificats de cada grup.

Aquest son la resta de grups i el calendari del Noia en aquesta competició:

Grup A: Noia, Barça, Candelària i Viareggio

Grup B: Reus, Oliveirense, Cronenberg i Coutràs

Grup C: Liceo, Porto, Valdagno i Geneve
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Grup D: Vic, Benfica, Lodi i Iserlohn

--

Jornada 1: Candelaria-Noia, Viareggio-Barça (19/11)

Jornada 2: Barça-Candelaria, Noia-Viareggio (17/12)

Jornada 3: Noia-Barça, Candelaria-Viareggio (21/01)

Jornada 4: Barça-Noia, Viareggio-Candelaria (18/02)

Jornada 5: Noia-Candelaria, Barça-Viareggio (17/03)

Jornada 6: Candelaria-Barça, Viareggio-Noia (14/04)
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