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Freixas, Renales
i Gatlach,
estrelles diel trial
indoor de Girona
de demà
GIRONA (Del nostre col·laborador, J. Marenà).— Inscripció de gala al Trial Indoor Fires de Girona que tindrà lloc
demà a les nou del vespre al
pavelló d'esports de la Devesa. Els participants més destacats seran Gabino Renales,
gctual sots-campió estatal,
illuís Gallach i Joan Freixes,
carnpió i sots-campió de la
temporada passada, i el gallec Jordi Arjones, sisè enguany. La cursa constarà de
vuit zones artificials, muntades amb pneumàtics, contenidors, troncs, un camió, taulons... que prometen resultar
selectives i espectaculars. A
cada volta s'aniran eliminant
pilots d'acord amb els resultats obtinguts i la volta final
hi participaran els tres millors
classificats. La cursa és orga-.
nitzada pel M.C. Girona amb
la col.laboració de Vespa Casademont i el M.C. RaigsSalt. A més dels abans esmentats pilots, també correran Xavier Puigdemont, de
Salt; el gironí Joan Sabater,
el pilot de Palafrugell Josep
Bussot i els olotins Joan Estela i Pere Puig. La cursa promet ésser molt emocionant
atesa la qualitat dels participants i és difícil assenyalar un
favorit, si bé Freixas pel fet
de córrer a casa i ser el guanyador de l'anterior edició és
qui té mes possibilitats.

Ramon Larriba
guanyà el motocros de Sant Lluc
OLOT (Del nostre col.labora-dor, Lluís Casademont).— El
barceloní Ramon Larriba
;(KTM) fou el guanyador del
XIV Moto-cros Fira de Sant
Lluc que es disputà diumenge
en el circuit de la Garrotxa. A
causa de la poca participació
—en coincidir anrib la darrera
prova del III Trofeu Vespa
Casademont—, la prova tan
sols fou puntuable per al
Campionat Provincial a la categoria sènior. La cursa es
disputà en dues mànegues,
amb 17 pilots inscrits. Ramon Larriba va guanyar en fer
un primer i un segon a les
dues mànegues. En segon
lloc es va classificar l'olotí
Eduard Serra (KTM), el tercer
fou Sergi Sànchez (KTM), i a
continuació es classificaren
Toni -Gamisans (Yamaha) i
Alexandre Vilarnau (KTM).
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DIARI

La nova americana podria debutar diumenge contra el Sabor d'Abans

El Caixa Girona-Bach prescindeix
de Crawford i cerca substituta
FIGUERES (De la nostra Redacció).— EL Caixa Girona
Bach cerca una nova jugadora americana després que
ahir causés baixa a l'eqUip Kathy Crawford. El conjunt
figuerenc té 2-3 nonns en cartera per substituir Crawford i espera que la nova nord-americana pugui debutar
diumenge contra el Sabor d'Abans de Tortosa.
La substitució de Crawfoi-d
s'ha degut, segons el president
del club, Manel Navarro, la fet
que «no rendia d'acord amb el
que esperàvem d'elja quan la
vam fitxan>. La nord-americana
va arribar amb unes referències
de 30 punts per partit a la lliga
de Suècia, però ja abans que finalitzés la lliga catalana l'entrenador Rafael Mora havia afirmat
que «Crawford no rendeix com
nosttres esperàvem».
La nova jugadora del Caixa Girona ha d'arribar en el decurs
d'aquesta setmana, segons Manel Navarro, per tal que «pugui
jugar contra el Sabor d'Abans
diumenge». El que demana ara él
Caixa Girona és «una jugadora
que pugui actuar d'ala o alapivot, que faci 1'84-1'85, obtingui 20-25 punts per partit i
agafi 8-10 rebots». Aquesta jugadora podria venir de les descartades en una lliga professio-

nal dels Estats Units. Encara no
hi ha cap nom en concret i el tema està-en mans de l'intermediari Miguel Àngel Fornies, l'home que porta els assumptes de
la gran majoria de jugadores
nord-americanes que hi ha a la
lliga espanyola. .

Se'n va a Itàlia
El Caixa Girona Bach ha deixat
marxar Kathy Crawford abans
de tenir a la seva substituta per
tal que là seva ex-jugadora pugui
fitxar per un conjunt de la lliga
italiana, país cap on va marxar
ahir mateix Kathy Crawford. En
cas de no trobar una nova nordamericana, el Caixa Girona
afrontaria atrib un greu handicap
el partit de diumenge contra el
Sabor d'Abans, un equip teòricament superior i sobre el qual
s'hauria d'aconseguir el triomf
per tal d'intentar assegurar l'accés a la A - 1 . .

1 5 p u n t s p e r p a r t i t . — Kathy crawford ha jugat amb el
Caixa Girona Bach un total de nou partits, sis de lliga catalana i tres
de lliga espanyola. Ha fet 89 punts a la catalana i 49 a l'espanyola, o
sigui un total de 138 punts, a una mitjana de 1 5'per partit. A la lliga
catalana en va fer 10 a la pista del Natural Cusi, 20 a Figueres contra
el Sabor d'Abans, 26 a la pista del Fontvella, 1 5 a Figueres contra el
Natural Cusi, 8 a Tortosa i 10 contra el Fontvella a Figueres. A la lliga
espanyola ha fet 27 punts a la pista del Natural Cusi, 12 contra el
Kerrygold a Figueres i 10 a Manresa a la pista del Fontvella. Ha estat
eliminada per cinc personals en dues ocasions, una en el minut 31 i
l'altra al 4 0 .

Quatre equips al
Torneig de bàsquet
amb cadira de
rodes de MIFAS

67 inscrits en la 6^ prova peí títol estatal

Sainz es passa a la terra i dissabte
participarà al ralli del RACE a Pals
PALS (De la nostra Redacció).—
La presència de Carlos Sainz
amb un R-5 Turbo i l'absència
del ja campió d'Espanya, Juan
Carlos OPIóro, són les dues novetats més importants de la penúltim.a prova del campionat estatal
de rallis de terra que es disputarà
dissabte al. Baix Empordà amb
sortida i arribava a Pals.
Per problemes de sponsor
Ofioro ha decidit donar per acabada de moment la seva tempo^
rada al campionat de rallis sobre
terra i això fa que el pronòstic
per la prova de dissabte sigui
més incert que mai amb.diversos
candidats al triomf. Josep M.
Servia, que correrà a casa seva,
compta amb unes grans possibilitats de repetir el seu triomf de
Soria però davant seu tindrà un
Barreras que aquesta temporada
no ha tingut gens de sort i un Zanini que amb el Suzuki també intentarà superar d'una vegada els

seus problemes mecànics. Carlos Sainz, Oliveras, Sunsundegui, e t c , fins a un total de 67
vehicles inscrits completen la
participació en aquest ralli en el
qual s'espera tarnbé una gran
lluita en l'apartat de la Copa Suzuki en la qual hi competeixen
tres equips gironins: MatamalaFerrer, Arpa-Galí i Vega-Surroca;
els primers són els. que aspiren a
quedar campions d'Espanya i un
triomf à Pals els podria aplanar
aquest camí al títol;

Tres trams, tres cops cada
un
La sortida del ralli serà a les
deu del matí de la plaça gòtica de
Pals i els participants faran tres
trams consecutius, tres cops cada un. El ralli és secret \ el quilometratge serà el següent, 4 ' 170
Km el tram A; 12'350 el B i
6'550 el C. En total, doncs, 69

quilòmetres per decidir el vencedor, que és previst faci la seva
arribada a Pals, a les quatre de la
tarda. A les nou del matí es farà
públic l'itinerari.
La relació dels dinou primers
inscrits del ralli és la següent:
1.— Barreras-IV;inguez (R-5 Turbo);
.2.— Sainz-Boto (R-5 T); 3.— ZaniniAutet (Suzuki Santana); 4.— ServiàCorminas (Seat Ibiza); B.— OliverasJorbà (Porsctie 9 1 1 S C ) ; _ 6 . Sunsuhdegui-Uarinaga (Lancia Delta
84); 7.— Rius-Rodríguez (Porsche
911); 8.— Vilanueva-Alonso (Visa
1000 pistas); 9.— Pich-Bosch
(Porsche 911); 10.— BrustengaSabater (Seat Ibiza); 11.— VerduFabregas (Talbot Lotus); 12.—
Martin-Lopez Trueba (Lancia 037);
1 3 . - Arnella-Martin (BMW 324D);
1 4 . - Gabi-Merino (Porsche 911);
15.— Aldecoa-lnunciaga (Opel Ascona 2.0); 16.— Ordoflez-Gesto
(Talbot Samba); 17.— MuftozRobledano (Suzuki Santana); 18.—
Boix-Romero (Citroen CX); 19.-^
Donadeu-Bofill (Talbot Lotus).

GIRONA.- El MIFAS de Girona ha organitzat per aquest
cap de setmana la cinquena
edició del Torneig de bàsquet
amb cadira de rodes Fires de
Girona. Hi participaran quatre
equips i tindrà caire internacional per la participació del
conjunt francès del Toulouse.
Els partits es jugaran al pavelló de.Palau-sacosta. Dissabte hi haurà les semifinals,
amb els e n f r o n t a m e n t s
Zaragoza-Toulouse, a. partir
de 2/4 de quatre, i a continuació, el Mallorca-MIFAS de
Girona. La firjal es jugarà diumenge a les dotze del migida,
entre els equips guanyadors
de les semifinals. Abans a
2/4 d'onze, s'haurà jugat el
partit pel tercer lloc entre els
perdedors de la jornada anterior.

• Desitjo formar
I
part de la
I
(ZlreuRojà,
I per la qual cosa
I . m'ofereixo
com a soci

J

Fes-te soci de la Creu Roja.
No et creuis de braços.
Pots enviar aquest cupó a l'Assemblea Provincial de Girona
Bonastruch de Porta, s/n. 17001 Girona.
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