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L'Àthletic, exempt de la
segona eliminatòria de
la Copa del Rei
• Madrid.— L'Athletic de Bilbao
ha quedat exempt de la segona eliminatòria de la Copa del Rei de
futbol, segons va fixar el sorteig celebrat ahir a la seu de la Federació
Espanyola de Futbol. En aquesta
eliminatòria encara no hi han estat
inclosos els equips que participen
en les competicions europees. El
Sabadell jugarà contra el Sevilla i el
Barcelona Atlètic, contra el Càdiz.
La resta d'enfrontaments seran els
següents: Elx-Sporting de Gijón;
Betis-Castelló; Sestao-Celta; Recreativo-Oviedo; Xerez-Màlaga;
Atlético Madrilefto-Real Sociedad;
Barcelona Atlètic-Càdiz i TenerifeRayo Vallecano. Els partits d'anada de la segona eliminatòria es disputaran el dia 4 d'octubre

Diumenge es disputa
una prova de la Copa
Girona a Celrà
• Girona.— Diumenge es disputarà en un circuit del polígon industrial de Celrà una nova prova de la
Copa Girona de ciclisme, organitzada pel Club Ciclista de Girona.
La sortida serà a 2/4 de 10 del matí,
i la cursa tindrà un recorregut de
60 quilòmetres. Les inscripcions i el
lliurament de premis es faran al
Nostre Cafè, de Celrà./xicu.

Un gironí presideix
Tassociaeió de clubs
de minusvàlids
• Girona.—
Eugeni
Méndez
Franch, vocal de l'associació gironina Mifas, va ser elegit president
de l'Associació de Clubs d'Esports
de Minusvàlids Físics, que es va
constituir el cap de setmana passat
a Madrid. / P.D.

PUNT/Divendres, 29 de setembre de 1989

BÀSQUET

L'ACB i els jugadors no es posen
d'acord per aprovar el conveni
Discrepen en l'edat de retenció i en el sou dels júniors
principals punts de desacord entre les dues associaP.D.
• Madrid.— L'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) cions són l'edat màxima del dret de retenció i el sou
i l'Associació de Basquetbolistes (AB) no es van posar dels jugadors júniors. L'AB demana que el dret de red'acord en la reunió que van mantenir abans-d'ahir a tenció baixi de 23 a 21 anys i que s'estableixi un sou
Madrid per intentar firmar el conveni col·lectiu que ha mínim per als júniors que viatgin amb el primer equip
de regular les relacions entre clubs i jugadors. Els dos en més de la meitat dels partits de la temporada.
desembre com a festius a efectes de
Les negociacions entre l'ACB i
partits de competició oficial, i de
l'AB es van reprendre abans-d'ahir
disputar un màxim de 75 partits f>er
amb la intervenció de Rafael Cortemporada, exclosos els compromités Elvira, director- general del
sos de la seJecció estatal i els parConsell Superior d'Esports, a la seu
tits de competició europea. El salad'aquest organisme estatal, sobre
ri mínim dels jugadors en els seus
els tres punts que van impedir arridos primers anys de sènior serà
bar a un acord el mes de maig.
d'1.800.000 pessetes, i la quota de
L'ACB va acceptar les propostes
2 estrangers per equip es mantindels jugadors i es van prendre difedrà fins a la temporada 1991-92.
rents resolucions. A partir d'ara, els
contractes entre els clubs i els jugaRafael Cortés Elvira, com a didors es dipositaran a l'ACB, pei-ò
rector general del Consell Superior
l'associació no tindrà potestat per
d'Esports, va proposar a l'assematurar-ne l'entrada en vigor. Els
blea de l'Associació de Clubs de
clubs accepten la participació de
Bàsquet (ACB) i a la junta directil'AB en l'elaboració de les bases de
va de l'Associació de Basquetboliscompetició abans que siguin propotes (AB) que estudiessin separadasades a l'assemblea de la Federació
ment el nou text del conveni per tal
Espanyola de Bàsquet. L'ACB ceque en una propera reunió hi podeix els drets d'explotació d'imatge
guessin donar la seva aprovació o
a l'AB en un 100 per 100. Per connegar-la.
tra, els beneficis de l'All Star seran
Cortés es mostra optimista: «El
Femando
Romay
íntegres per als clubs. S'estableixen
nou text és raonable. Hi ha hagut
unes clàusules de penalització en
do Romay, van plantejar noves pro- diàleg i jo personalment he fet una
cas d'absència de jugadors a l'All
postes a Eduard Portela i Jordi crida a les dues associacions perquè
Star. Si falta un jugador, se sancioBartomeu, membres del comitè acceptin el conveni i que això faci
na l'AB amb un import del 10 per
executiu de l'ACB. Els represen- possible la pau en el bàsquet estacent dels ingressos previstos. Si són
tants de l'ACB van acceptar com a tal». El director general del Consell
dos, amb un 30 per cent. Si són de
vàlides les clàusules particulars Superior d'Esports és contundent,
tres a sis, amb un 50 per cent. Si
existents en els contractes dels ju- però, a l'hora d'explicar quina serà
són més de sis, amb un 100 per 100.
gadors. L'AB i l'ACB van posar-se la seva actitud si no hi ha acord:
d'acord també a l'hora d'establir un «Mai més no tomaré a fer de mitL'AB, representada per l'assesdia i mig de descans continuat a la jancer en la negociació, si ara no
sor jurídic Joan Deulofeu i pels jusetmana, de fixar els dies 24 i 25 de s'entenen».
gadors José Luis Lorente i Feman-

Les noves instal·lacions
del GEiEG - La zona on estarà situada la nova pista d'atletisme
del GEiEG, a les futures instal·lacions de Palau-sacosta, s'està aplanant. El moviment de terres necessari per deixar a punt el terreny és
de 54.000 metres cúbics. La terra
per anivellar el terreny de la pista
d'atletisme s'agafa de la zona on en
un futur més llunyà es construirà el
camp de rugbi. La pista, que està
previst que estigui acabada a finals
de l'estiu de l'any que ve, serà l'única de les comarques gironines
amb vuit carrers i de material sintètic. El tipus concret de material
amb què es construirà no es decidirà fins al moment d'instal·lar-lo,
tot i que els directius de l'entitat gironina ja han començat a estudiar
les diverses possibilitats. El dia 21
d'octubre es farà en aquests terrenys la presentació de la secció
d'atletisme del GEiEG. Foto: Lluís
Cruset.
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Seixanta-cinc
equips s'han inscrit
en el Ralli Empordà
JOSEP CASANOVAS

• Girona.— Enric Xargay, Jordi
'Ventura i Pepe Alsina, els màxims
aspirants al campionat català de rallis, seran presents, al volant del
seus Renault 5 GT Turbo habituals,
en la desena edició del Ralli Empordà, prova puntuable per al campionat de Catalunya que es disputarà aquest cap de setmana. En el
ralli s'hi han inscrit en total 65
equips, la llista dels quals encapçala l'actual campió de Catalunya,
Francesc Ambudio (VW Golf GTI).
El farnesenc Rafel Martorell no
s'ha volgut perdre la cita i serà a la
sortida de la prova amb el seu Peugeot 309 GTL Després del Ralli
Osona, en el qual va.prendre part
com a pilot oficial de Peugeot,
Martorell ha efectuat algunes modificacions en el seu vehicle, amb
l'objectiu de plantar cara als seus
rivals més directes. Martorell diu
que un dels atractius del ralli és poder enfrontar-se als altres pilots
«sobre carreteres noves». També
seran presents en la prova empordanesa, entre d'altres pilots, Pere
Auradell (Renault 5 GT Turbo),
Josep Royo i Pere Pujades —tots
dos amb Citroen AX Sport—, Josep Martorell i Guillem Pérez
—amb Peugeot 205— i els pilots de
la Copa Marbella David Guixeras i
Salvador Boada. El Ralli Empordà
començarà demà, a les 6 de la tarda, a Figueres. Els participants
hauran de disputar un total de 12
trams de velocitat, que corresponen
a quatre cronometrades que es repetiran tres vegades. La primera
secció finalitzarà a les 22'40 davant
de la discoteca Chic, després d'haver-se disputat sis trams de velocitat. A un quart d'una de la nit començarà la segona secció, i un cop
disputades les sis cronometrades de
què consta, el ralli finalitzarà a Figueres diumenge, cap a dos quarts
de sis de la matinada.

Riudellots acollirà una
cursa de motocròs a
Testil americà
• Girona.— Josep Alonso, actual
campió d'Espanya de motocròs en
la categoria de 125 ce, participarà
en la cursa americana de motocròs
que es disputarà demà a partir de
les 10 de la nit en un circuit instal·lat al camp de futbol de Riudellots de la Selva. També participarà en la prova Quim Figueres, campió de Catalunya de l'especialitat
de trams cronometrats. Les curses
de motocròs americà es diferencien
de les europees pel fet que en cada
una de les mànegues que es disputen només prenen la sortida 5 pilots, i es van fent eliminatòries fins
que queden els millors per disputar
la final. / P.D.
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