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Esports

Dimecres, 20 de febrer
de 1985

PJMT
DIARI

Escacs

Continuaran sense xiular el Girona-Mascarell

Lloret de Mar

II Ronda de
rOpen de
Girona

Els àrbitres de volei,
decidits a no cedir

Canvi úe líder
a la «Ronda
Internacional»

Grup «A» (Preferents i Primeres
Categories)
Cabello-Llach
0-1
Bou-Romero
~
0—1
Alonso-Onna (n.p.)
1-0
Coronado-Fluvià
1/2—1/2
Angelats - Teixidor
1/2-1/2
Ribas-Domènech
0—1
Menac-Suv
1-0
Basart-Tarrés
1—0
Montpart - Vàzquez
1-0
Macià-Salinas
0—1
Espar-Bayod
0—1
Triola-Margall
0—1
Cobos-Capdevila
0—1
Torné-Roher
1/2-1/2
Turró - Santos
0—1
Casadevall - Bella vista
0— 1
Descansa: Vergés (1 punt).
Puntuació: 2 punts: Llach, Romero, Domènech, Alonso, Menac, Basart. 1'5 punts: Fluvià,
Monpart, Teixidor, Coronado,
Salines, Angelats. 1 punt: Onna,
Vergés, Suy, Tarrés, Bellavista,
Bayod, Santos, Ribas, Margall,
Bou, Capdevila, Cabello. 0'5
punts: Roher, Torné. 0 punts:
Macià, Vàzquez, Espar, Turró,
Triola, Cobos, Casadevall.
III Ronda
Llach - Alonso
Romero - Menac
Domènech - Basart
Fluvià - Monpart
Teixidor - Coronado
Salines - Angelats
Onna - Tarrés
Bellavista - Bayod
Santos - Ribas
Margall - Bou
Capdevila - Cabello
Roher - Macià
Vàzquez - Torné
Espar - Turró
Triola - Cobos
Descansa: Casadevall.
Grup «B» (2 ° i 3 " Categoria)
Turon - Maspoch
1-0
Serrano - Martínez
1—0
Velasco - Casanovas
0—1
Blasco - Lloret
0—1
J. Ferrer-Rubio (n.p.)
1-0
Cantó-G.Criado
1-0
Coronimas - Serra
1 —0
Grau (n.p.)-A. Rodríguez 0—1
Ortega - Pericot
1-0
Cantenys-J. Roher
1-0
Garrido - L. Criado
0— 1
F. Ferrer-Font
1-0
Massó-Roselló
0—1
Bernatallada - Gallart
1-0
Pastor (n.p.)-Planas
0—1
Medifià-O. Colomer
1-0
Castellà - Duran
1-0
Gutiérrez-Rodríguez
0—1
Torras - Carreras
1-0
Roura- Mazo
1 —0
Rigau-Torrent
1/2—1/2
Güell-Salra
1-0
Carbonell - Guitart
1/2-1/2
Xapelli (n.p.)-J. Colomer 0—1
Moret - M .C. Cobos
1/2-1/2
Tió-Carranza
0—1
Figueres-S. Martínez
1—0
Pérez-Mascort
1-0
VergésrJ.A. Pérez
1-0
Lambier-Gines (n.p.)
1-0
Aifaras-Ros
0—1
Puntuació: 2 punts: Turon, Serrano, Cantó, Corominas, Ortega,
Cantenys, Lloret, A. Rodríguez,
Casanovas, L. Criado, Roselló, J.
Ferrer, F. Ferrer. 1'5 punts: Bernatallada, Medifià, Planas, Castellà, Rodríguez. 1 punt: Velasco, Massó, Font, Pérez, J. Roher, Lambier, Pericot, Vergés,
Ros, Figueras, Serra, Garrido, G.
Criado, Güell, Carranza, Blasco,
J. Colomer, Grau, R. Martínez,
Roura, Maspoch, Torras. 0'5
punts: Rigau, M.C. Cobos, Duran, Carbonell, Torrent, Pastor,
Guitart, Gutiérrez, 0 . Colomer,
Moret, Gallart. 0 punts: Xapelli,
Ginés, Mazo, J.A. Pérez, Alfaras, Mascort, Rubio, Salrà, S.
Martínez, Carreras, Tió.
III Ronda
Lloret - Turon
A. Rodríguez - Serrano
Casanovas - Cantó
L. Criado - Corominas
Roselló - Ortega
J. Ferrer - Cantenys
Rodríguez - F. Ferrer

GIRONA (De la nostra Redacció).— Els àrbitres de volei

de les comarques gironines continuen sense variar la
sea decisió de no xiular partits en els quals intervingui
l'equip del C.V. Girona-Mascarell. El dia 1 5 passat el comitè gironí d'àrbitres va tenir una reunió en la qual acordaren continuar en la postura que van iniciar després del
partit Mascarell-AVAP i donar un termini de trenta dies
als membres del Mascarell perquè es retractin del que
van dir i així d'aquesta manera resoldre les coses, entre
d'altres aspectes.
El text de la carta que varen
redactar els àrbitres és el següent:
Molt senyor nostre:
Per la present, el ple de l'Assemblea del Comitè provincial
d'Àrbitres vol donar a conèixer
les resolucions preses el dia 1 5
passat, quan es va reunir amb
caràcter d'urgència, convocant
els seus membres, tots els àrbitres de la província amb llicència
de la present temporada; com ja
s'ha publicat als mitjans d'informació, la polèmica ha estat
agreujada per les declaracions
de membres tant del club C.V.
Girona com de la mateixa Federació, creant un malestar que entre altres motius va donar peu a
la convocatòria esmentada.
— Es ratifica la decisió presa

per la Comissió Gestora d'aquest Comitè de no assignar àrbitres, de qualsevol categoria,
als partits que disputi l'equip
masculí del C.V. Girona de 2 °
divisió nacional.
— Com que creiem que això
s'ha de solucionar, creiem que
un termini de 3 0 dies és suficient i durant aquest termini
efectuarem encara les designacions corresponents als partits
de les competicions ja iniciades,
a excepció dels esmentats al paràgraf anterior.
— Les condicions que s'han de
solucionar perquè aquest Comitè designí àrbitres després del
termini esmentat són les següents:
a) Emplacem les persones,
tant a nivell de club com a nivell

Dissabte se celebrà Tassemblea

Eleccions a la federació
de tennis a l'abril
GIRONA (Del nostre col.laborador Josep Mon del Raval).— Dissabte passat, a la casa de l'esport, es va celebrar l'assemblea
general de clubs de tennis. L'Assemblea va aprovar tots els
punts de l'ordre del dia presentats per la delegació territorial de
Girona i al final, a precs i preguntes, el senyor Josep Maria Coll
va avançar que les eleccions a la
delegació de Girona es faran dintre dels propers mesos d'abril o
maig, I que ell no pensa presentar-se a la reelecció.
Entre els diferents punts de
l'ordre del dia de l'assemblea de
clubs, cal destacar el que fa referència a la reestructuració i modificació dels reglaments dels
c a m p i o n a t s p r o v i n c i a l s per
equips, així com l'adjudicació de
l'organització als diferents clubs
interessants. També es va informar sobre les activitats de l'escola provincial de tennis i de la
campanya de promoció juvenil.
Es varen repartir un total de 1 7 2
mil pessetes pel concepte de
subvenció als desplaçaments de
juvenils de l'any 1 9 8 4 .

CALENDARI DE
COMPETICIÓ 1985
Per l'assemblea de clubs, es
va aprovar, per unanimitat dels
assistents, la proposta del calendari de competicions per a l'any
1 9 8 5 , que queda així: Per ai

mes de febrer: V campionat provincial d'equips de cadets. Març:
X campionat provincial per
equips, júniors. Abril: XVII campionat provincial absolut per
equips, i campionat provincial
per equips, infantils. Maig: X
campionat provincial per equips
de veterans. Juny: VII campionat provincial per equips veterans-júniors. Setembre: VII campionat provincial per equips
d'alevins, i la XVIII lliga provincial per equips. Pel que fa als
campionat d'individuals i dobles
s'adjudicaren per a la seva organització: el C.T. Girona que es
disputarà el mes de març, el X
campionat provincial de júniors i
cadets, que es disputarà el mes
de setembre. També el C.T. Girona organitzarà el XIX Trofeu
Manuel Alonso —fase provincial—.
El C.T. d'Aro organitzarà el VI
campionat provincial per equips
d'alevins, que es disputarà el
mes d'abril, i el XXI campionat
provincial d'absoluts, que es j u garà el mes de juny. Pel que fa al
XIX Campionat de veterans i veterans-sèniors i el II campionat
provincial de superveterans, va
quedar sense adjudicació, encara que es va presentar la proposta del C.T. Breda. També a l'assemblea es va donar a conèixer
que el C.T. Llafranc i el d'Aro,
organitzaran, per a aquest any,
els campionats d'Espanya de veterans absoluts i els d'open.

Llança'ns tu també un salvavides.
*>^^
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federatiu, que les setmanes passades han efectuat declaracions
ofensives als àrbitres, que les
efectuïn de nou, però en sentit
de rectificació.
b) La creació d'un comitè de
competició (cosa que s'havia
d'haver fet a principi de temporada i no ara, al final), format per
persones relacionades amb el
voleibol, i que assegurin la imparcialitat de les seves decisions, i amb coneixement de
causa.
c) Que l'estructura organitzativa de la federació es normalitzi
per al bon desenvolupament de
les competicions organitzades
(els àrbitres ens neguem a ésser
els «peons» utilitzats).
d) Que la Federació, arran de
la decisió de no arbitrar més partits al C.V. Girona, es limiti a comunicar a l'esmentat club la seva responsabilitat per a la celebració dels partits, essent a
compte del mateix club totes les
despeses ocasionades pels àrbitres, tant a nivell de taxes com
de dietes i desplaçaments.
e) Exigim garanties perquè la
integritat física i moral dels àrbitres i del públic en general, siguin suficients per al desenvolupament, normal dels partits de
voleibol que es disputin a la nostra província. Així m a t e i x ,
creiem que la Federació provincial seria la primera interessada
(desgraciadament no ho és; la
reunió entre càrrecs federatius i
àrbitres per arribar a un acord va
ésser un monòleg parcial per
part dels primers que formen
part del C.V. Girona) que els fets
ocorreguts no es tornessin a repetir.

LLORET DE M A R . - Després
de la tercera etapa de 1 3 1
quilòmetres de recorregut entre Lloret i Lloret, hi ha hagut
canvi de líder a la «Ronda Internacional ciclista» i Harmelink ha hagut de cedir el mallot de líder a M. Shalkers, del
Concorde.
A l'etapa d'ahir va entrar
com a guanyador Baudoin,
del mateix equip que l'actual
líder de la general, amb un
temps de 3h 1 0 ' 3 4 " , en una
etapa en la qual van deixar de
sortir deu corredors i en la
qual van haver-ne de desqualificar vuit a mitja cursa per
agafar-se. Des de bon principi
l'equip del Concorde va
llançar el seu atac i el pilot es
va trencar en diferents moments de la cursa, la qual cosa va fer que el ritme trepidant despengés més d'un ciclista.
La classificació de l'etapa
d'ahir va ser: H. Baudoin del
Concorde, 3h 10' 3 4 " ; 2. R.
Beuker, Gazelle, m.t.; 3. E. IVIartens, Kam Lung, m.t.; 4. A. López, Bicardi, m.t.; 5. IVI. Schalkers, Concorde, m.t.; 6. R. Lieverst, Tempo Soest, m.t.; 7. E.
Welten, Galzelle, m.t.; 8. J. Bogers, Gazelle, m.t.; 9. B. Rasenberg, a 3 7 " ; 10. F. Vasseur, Gitanne Renault, m.t. I la classificació general: 1. M. Shalkers,
Concorde, 5h 05' 3 1 " ; 2. E.
Welten, Gazelle, a 4 " ; 3. A. López, Bicardi, a 1 2 " ; 4. H. Baudoin, Concorde, a 1 7 " ; 5. J. Bogers, Gazelle, a 2 2 " . L'etapa
d'avui és de 102 quilòmetres entre Lloret i Lloret, amb metes volants a Llagostera i Santa Cristina i el premi de la muntanya a
l'Alt de Romanyà.

Resultats d'hoquei-patíns

Horta i Caldes, frec a
frec a 1^ divisió
1 ^ catalana
3-5
St. Joan - Caldes
Martinenc - Palau Pleg desc.
4-6
Manlleu - Horta
3-3
Ribes - Llavaneres
9-4
Blanes- Claret
5-9
Taradell - Premià
7-8
Gramenet - St. Josep
Classificació:
Horta
1814 1 3 116 6229
Caldes
1813 3 2 109 6329
St. Josep 1812 1 5 118 8525
Gramenet 1712 1 4 94 5524
St. Joan
1810 3 5 95 8313
Palau Pleg 1710 1 6 64 6021

Blanes
16
Manlleu
17
Llavaneres 1 8
Premià
17
Martinenc 1 6
Claret
18
Ribes
17
Taradell 17

2 7
110
310
110
110
112
310
016

Partits finals
Alevins
Blanes A - Blanes B
Juvenils
ShumA-GEiEG

89
68
57
74
56

8116
9013
8413
8013
6711
8212011
72 8610
59137 2

7-3
9-1

L'Ekaitz basc va caure derrotat

El Mifas-Girona no va
tenir problemes (58-23)
PALAFRUGELL (Del nostre
corresponsal Pepe Bofill i Miquel).— Davant d'una gran
expectació, el diumenge,
l'equip gironí Mifas de bàsquet amb cadira de rodes,
s'imposava a l'equip Vasc
C.D. Ekaitz per 5 8 - 2 3 . El partit, que correspon ja a la segona volta, es va disputar al
pavelló municipal polisportiu
de Palafrugell al migdia, dintre de la 3 " divisió nacional
de bàsquet amb un joc ràpid i
segur. Al primer temps, ja es
veié destacat amb el marcador a 3 2 - 1 0 i l'equip, aplau-

dit pel nombrós públic que assistí al pavelló per veure l'espectacular encontre, cada
vegada es veu més a prop de
la segona divisió.
Mifas-Girona: Vifíolas, Bonaventura, Lluís, Huesca, Ramírez, Cot, Romero, Gonzàlez,
Torras, Martínez; entrenats
per J.E. Maldonado.
C.D. Ekaitz: Àlava, Inzacurke, Pérez, Herrero, Calvo, Roca, Martínez, Alejo; entrenats
per León.
L'àrbitre: X. Díez. Bé. Cap
problema i màxima esportivitat.

