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Esports

Els dos primers aniran a la Copa del Rei

Hípica

El C. Centaure
organitza la
prova de Reis
SALT (De la nostra Redacció).— Diume/(ge passat el
Club Hípic Centaure de Salt
va organitzar una sèrie de
proves hípiques, encara que
l'època hivernal que passem
no és la més adequada per a
aquest tipus de proves. Codina fou el guanyador en primera categoria;
Val a dir que les proves que
es desenvoluparen varen ser
les de domadura clàssica i la
de salt d'obstacles,
El guanyador de la primera
categoria f o u en Codina, amb
«Estuche». El segon, en Josep Sureda, amb «Pubilla», i
el tercer, també Josep Sureda, amb «Dédalo».
Pel que fa a la segona categoria: 1 . Àngel Codina, amb
«Abanico», 2, Silvia Geli,
amb «Abakan» i 3. Montse
Solà amb «Gdhil». Finalment,
David Daniel va ser el guanyador de la tercera categoria, amb «Dusky», 2. Esteve
Bosch, amb «Príncep», i 3.
Josep L, Martínez, a m b
«Apanoi».
Val a dir que la classificació
final ha sortit de la suma de
punts de les dues proves realitzades.

Bàsquet-cadira

El Mifas va
guanyar el
Baskonia
GIRONA (De la nostra Redacc i ó ) . - El Club Mifas de Girona va vèncer en el partit que
l'enfrontà al Baskonia de bàsquet en cadira pel resultat de
23-31.
Val a dir que el club gironí
es desplaçarà properament,
concretament el dia 2 2 , a
Pamplona per a disputar un altre partit de la categoria, eh
aquesta ocasió contra el Larre.

Dimecres, 11 de gener O i
de 1984
^ •••

GEiEG i Crac ja tenen calendari a
la 2^ divisió nacional de rugbi
GIRONA(De.
la
nostra
Redacció).— Ja hi ha calendari
de segona divisió de rugbi nacional. Finalment, els dos equips
gironins han estat integrats en
aquesta divisió,-igual a la que havien disputat fins ara, però de
caire nacional. Crac de Cassà i
GEiEG de Girona seran els dos
gironins que s'enfrontaran a
equips de reconeguda vàlua com
el Santboià B.
Val a dir que aquest campionat de la segona divisió nacional es disputarà únicament a
una volta, per la qual cosa no hi
haurà devolució de visita als
equips que toqui jugar en el propi
estadi.
El derbi gironí entre el Crac i el
GEiEG es jugarà a Cassà el 2 6 de
febrer, i s'acomplirà en la cinquena jornada del campionat.
Nou seran els equips participants en aquesta volta de lliga,
dels quals, el primer ascendirà
'automàticament a la primera di- visió nacional, mentre que el segon, encara a hores d'ara no se
sap si podrà realitzar una promoció per optar a l'ascens.
Pel que fa a les possibilitats
dels quadres gironins direm que
ho són poques i que, encara que
dins del grup hauran d'enfrontarse a d'altres equips amb moltes
més possibilitats, podran assolir
un dels llocs de privilegi.
De fet, l'equip amb més possi-_
bilitats d'assolir la primera plaça
és el Santboià B, que es presenta
com el conjunt més fort de la segona divisió nacional.

El GEIEG de rugbi tindrà la possibilitat d'assolir una bona classificació a la segona divisió nacional
ge, i que aleshores ja es coneixerà quins equips han estat els que
han aconseguit les dues primeres places. De moment, abans
que s'iniciïn els partits, GEiEG i
Crac no ho tenen pas malament.
A la primera jornada, el GEiEG
descansa, mentre que el Crec.de
Cassà s'ha de desplaçar fins a
Barcelona per enfrontar-se al CN
Poble Nou.

Cal destacar que els dos primers classificats, a més a més
de poder optar a l'accés a la primera divisió nacional, quedaran
classificats per poder disputar la
Copa del Rei.

H calendari
1 5 - 1 - 8 4 . CN Poble N o u Crac. Descansa: GEiEG. 2 9 1 - 8 4 , Crac - Andorra. GEiEG CN Poble Nou. 5 - 2 - 8 4 . Espanyol - Crac. Andorra GEiEG. 1 9 - 2 - 8 4 , Crac - Santboi, GEiEG - Espanyol. 2 6 - 2 8 4 , Crac - GEiEG. 4 - 3 - 8 4 ,

Handbol

Amigo i
Arestizàbal
xiularan el
GEiEG Cajamadríd

Pel que fa al descens direm
que de moment no s'ha estipulat
que cap equip descendeixi.
Finalment, direhi que la lliga
s'acaba el dia 8 d'abril, diumen-

En waterpolo.el GEiEG perdé 2-32

Vidal, medalla d'or al
trofeu La Grada
GIRONA (De la nostra Redacció).— Dos nedadors del
GEIEG-Germobel en Oriol Vidal i Anna Ventura, van aconseguir medalla en el trofeu La
Grada que és disputà a Mataró diumenge passat, i en el
qual varen participar la majoria dels clubs catalans de na,tació.
Per part del GEiEG participaren catorze nedadors que
realitzaren un c a m p i o n a t
força satisfacton, entre els
quals van destacar els dos
que aconseguiren fer-se amb
una medalla.
Pel que fa a Oriol Vidal, direm que assolí la medalla d'or
en 1 0 0 m t . lliures, i que Anna
Ventura obtingué la de bronze en TOC mt. espatlla.
La setmana que ve tindrà
lloc, d'altra banda, la celebració dels campionats de Catalunya de natació, per edats.
Hi participaran els nedadors
grupistes següents: Jordi Rodríguez, Lluís Masberenguer,
Marc Vidal, Montserrat Rodríguez i Cristina Sitges.
També diumenge passat el

GEiEG de waterpolo, en categoria de 14 anys, va patir una
rotunda derrota contra el CN
Barcelona, per 2 - 3 2 .
Cal dir que aquesta fortaderrota en els primers compassos del partit era bastant
impens^able ja què el joc dels
grupistes fou força ordenat
en defensa i també en un clar
esquema atacant.
Però les coses van canviar i
quan el CN Barcelona va començar a marcar gols, el
GEiEG va enfonsar-sie i no va
poder més que aguantar com
va poder el gran domini
Malgrat t o t , el rival va ser
un equip força experimentat,
contràriament al que és el
GEiEG. Aquesta és la primera
temporada que juguen a w a terpolo. Trenta van ser els
gols de diferència que marcaren els barcelonins que, després d'un període inicial de
certa igualtat, no tingueren
pas cap problema per fer-se
clarament amb el domini del
partit. Fins i t o t , la diferència
de gols podia haver estat més
grossa.
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Barca - Crac, Santboi -GEiEG.
2 5 - 3 - 8 4 , Crac - Universitari
B, GEiEG - Barca B. - 1 - 4 - 8 4 ,
CN Barcelona - Crac, Universitari B - GEiEG. 8 - 4 - 8 4 .
GEiEG - CN Barcelona, Descansa: Crac.

L'experiència de la primera cursa de Rels'va ser molt positiva (Foto: Pep B.
Miquel)

Minarro i Dusset, guanyadors

Palafrugell celebrà la 1 ^
cursa atlètica de Reis
PALAFRUGELLÍDel
nostre
col·laborador, Pep B. Miquel).—
El passat dia cinc de gener,
mentre s'esperava
l'arribada
dels Reis d'Orient, es va celebrar
a Palafrugell la primera cursa de
Reis amb la participació de
setanta-set atletes de diferents
clubs de la vila. La cursa va sortir
de l'Ajuntament i va recórrer tres
quilòmetres pels carrers del
poble. Els primers classificats
van ésser: grans: Josep Miftarro
i Àngela Dusset; juvenils: Alfons

Espirtal i Fina Calvo; infantils:
Francesc Jiménez i Míriam Ristol.
Pel que fa a les classificacions
per equips: De grans masculins
el guanyador va ésser el CAP
Voleibol; dels infantils masculins, el col·legi Prats de la Carrera; juvenils femenins, el col.legi
Santa Teresa, i dels infantils femenins, el Col.legi Torres Jonama. L'equip amb més participants va ésser el Prats de la
Carrera.

MADRID.— Els col·legiats
biscaïns Amigo i Arestizàbal
seran els encarregats de dirigir el partit Cajamadrid GEiEG de la divisió d'honor
d'handbol, que es disputarà
diumenge que ve a dos
quarts d'una del migdia en el
pavelló de Magarifios.
Aquesta parella d'àrbitres
va pujar la temporada passada de categoria. El GEiEGGermobel té la possibilitat de
puntuar davant de l'equip
madrileny, ja que no es troba
tampoc en un bon moment
de forma i després de la injecció de moral que va representar haver guanyat el Bidasoa,
el GEiEG-Germobel té a
l'abast la consecució de dos
punts en aquesta lliga quan
es disputi la novena jornada.
La resta d'àrbitres designats a la divisió d'honor són:
Barca - Tecnisa, per a Argüelio i Martínez. Teucro - Màlaga, per a Urbano i Raimondez, de Barcelona. El Michelin
- Atlètic de Madrid, per a
Costas, de Pontevedra, i Hiniesta, de Barcelona. Marcol
-Canteras, per a Grumaches i
Vives; Bidasoa - Tres de May o , per a Gallego i Lamas, i
Tei<a - Granollers per a Arrabal i De la Caba.

