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Va eliminar el Tennis Urgell per 7-1

C.T. Banyoles, a quarts de
final del campionat català
BANYOLES I Del nostre corresponsal, .J. Terradas). Diumenge
passat, el C.T. Banyoles va
aconseguir Taccés als quarts definal dels campionats de Catalunya de la categoria «Or» en
vèncer amb claredat el C.T, Urgell pei resultat de 7 - 1 ; l'eliminatòria va estar totalment dominada pels jugadors banyolins, ja
que a la fi dels cinc individuals
masculins, ja estava decidida
amb un clar 5-0.
Jaume,
Illa ( C . T .
Banyolès)-J.R. Navès (C.T, Urgell)-6/3 7/5
El partit que va enfrontar els
dos números uns, va ser un dels
encontres més disputats de l'eliminatòria; en el primer set, amdòs jugadors van conservar ei
seu servei fins al 3-3; a partir
d'aquest moment, Jaume Illa va
arriscar més en el seu joc i arribà
al final del primer set amb el resultat de 6/3; en el segon set, el
jugador lleidatà va reaccionar i
es posà amb un 4-Ten el marcador. Là reacció del jugador local
no es va fer esperar i es va impo.sar en el segon set per una ajustat 7/5.
' Jaume Campistol (C.T. Ban y o l e s ) - C . / Modol
(C.T.
Urgell)-6/1 6/0
En el segon partit, el jugador
local es va posar per davant del
marcador des del primer moment i no es va deixar sorprendre per C. Modol, que no va poder fer més, davant.el bon joc
desenvolupat per Campistol.
Narcís
Carbó, < ( C . T .
Banyoles)-E. López (C.T.
Urgelll-6/3 6/3
En el tercer partit de l'eliminatòria,, el jugador local va
començar molt bé, posant-se en
el marcador amb un clar 4-0; a
partir d'aquest moment, E. López va reaccionar i aconseguí remuntar el partit, però Carbó,
molt ben assentat a la pista, finalitzà el primer set amb un 6/3;
el segon set va ser una còpia del
primer en el qual Carbó aprofità ,
en el marcador un 6/3.
Joan Vigas (C.T. Banyoles)-A.
López (C.T. Urgell)-6/1 6/4
En el quart partit de l'eliminatòria, Joan Vigas va començar
amb un ritme molt bo des del

Eleccions
Joan Agustí,
president de
la Federació
de Tennis
GIRONA (Del nostre col.laborador, Josep Món del
Raval).— Dissabte passat va
ésser elegit nou delegat de lafederació gironina de Tennis,
Joan Agustí i Agustí, que
substitueix Josep M" Coll i'
Torres, després d'íiaver ocupat el càt-rec en deus ocasions anteriors.
Joan Agustí va tenir 21
vots dels 25 en joc, mentre
que l'àltre candidat, Jordi
Gruatmoner i Ferran, tan
sols va tenir 4 vots. La votació Va discórrer amb riiolta
normalitat, seguida de força
gent i l'acte de la votació a la
mesa va ésser presidit per Pere Illa i Pagès, membre,de la
jurita electoral de la FCT.
A la votació hi varen participar els vint clubs de les comarques gironines, amb un
vot cadascum, més ún vot
ad.diciònal per cada 200 llicències posseïdes el 31 de
desembre del 84.

fons de la pista, que desarborà
per complet el seu contrincant, i
posà en el marcador un clar 6 / 1 ;
en el segon set, el jugador lleidatà va oposar més resistència i
s'arribà a un 4-4 en el marcador,
però la veterania i. l'experiència
de Vigas van jugar a favor i
aconseguí imposar-se per 6/4.
Josep M. Campistol (C.T.
B a n y o i e s ) - M : Guiu (C.T.
Urgell)-6/3 6/2
En el darrer partit de masculins, Josep Campistol va dominar totalment la situació i va desarborar per complet el seu rival,
que ben poca cosa va poder fer;

així doncs, el jugador local es va
imposar al final del partit per un
clar 6/3 6/2.
Una vegada finalitzats els partits masculins, s'iniciaren els dos
partits femenins, en els quals el
conjunt banyolí es va imposar en
un d'ells; concretament, Lurdes
Tarradas va vèncer C. Piqué en
un disputat partit, després, de
jugar-se tres sets, 7/5 3/6 6/3;
en el segon partit de dames, ia
jugadora local Neus Masgrau es
va veure desbordada pels potents cops de la seva contrincant, N. Àvila, i al final va perdre
per 6/3 6/3.

El Mífas ha pujat a segona divisió. — L''equip
de bàsquet amb cadira de rodes, el Mífas gironí, va aconseguir
diumenge l'ascens a la segona divisió nacional després de perdre
34-30 a la pista del Saragossa. Va empatar a punts amli el Saragossa a la classificació i va l·iaver de decidir el «bàsquet-average»
general, que fou favorable al Mifas. Els anotadors del diumenge
del Mifas van ser: Cot (1), Romero (11), Ramírez (7), Torres (5), i
Gonzàlez (6).
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Volkswagen Polo

Volkswagen Clàssic

Volkswagen Passat Variant

Audi 80

Volkswagen Passat

Volkswagen Santana

Audi 90

Audi Coupé

Audi 200

Volkswagen Golf

Audi 100

Audi Quattro
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