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ESPORTS

EL PUNT/Dijous, 10 de maig de 1990

BÀSQUET I

El Barca i VAL
Madrid, a Festatal
juvenil d^andbol de
Bordils

Julbe fuig d'eufòries anticipades, però
vol acabar la lliga avui a MaüM^esa

MARTÍ AYATS

Jordi Soler es ressent de la lesió i no jugarà aquest vespre
RICARD SAYERAS

• Girona.— Alfred Julbe diu que el Valvi Girona ha de ser capaç de lluitar 40 minuts més
'per salvar l'eliminatòria per 3-0 i creu que el rendiment dels pivots gironins serà clau en el partit
El TDK va donar només 100 entrades al Valvi per al partit d'aquest
vespre, al preu de 1.900 pessetes cadascuna, perquè el pavelló del Congost té una capacitat molt reduïda
(1.200 persones assegudes i 800
dretes) i s'han venut totes en tres
, dies. El club gironí no ha organitzat cap autocar per traslladar els seguidors de l'equip.
Alfred Julbe no vol que e'.,: seus
homes es confiïn pel fet de tenir l'eliminatòria molt ben encarada després de les dues victòries a Palau i
creu que caldran 40 minuts de lluita i treball dur per salvar l'eliminatòria per 3-0: «Hem d'evitar que els
íiervis ens traeixin i mantenir la mateixa tensió defensiva i la lluita per
tots els rebots. Hem fet dos partits
que només han estat acceptables, a
causa dels nervis. Però és una mica
excusable, perquè en totes les accions et jugues el futur d'un projecte esportiu i econòmic». L'entrenador del Valvi opina que cl paper
dels pivots serà molt important:
«Serà fonamental dominar el joc
interior perquè els homes baixos
puguin fer contraatacs. En atac estàtic, serà molt important que encistellin Bryant i Higgins i, per tant,
que no es carreguin de personals,
com va passar dissabte».
L'expedició del Valvi ha sortit
aquest matí cap a Manresa, on té
previst entrenar-se a migdia al pavelló del Congost i concentrar-se a
l'Hotel Pere III de la capital del Bages. Wallace Bryant és la principal
preocupació de Julbe en l'aspecte
físic. El pivot de Dallas es va donar
un cop al genoll dret —on va patir
una bursitis fa dos mesos— i va tenir forts dolors, però podrà jugar
aquest vespre. Navarro i Puig també tenen algunes molèsties, però
estaran a punt per jugar al Congost.
L'entrenador del Valvi va destacar el joc ordenat, la capacitat de

d'avui davant el TDK Manresa, que es disputarà a partir de dos quarts de nou del vespre al pavelló del Congost, amb arbitratge de Requena i
Santi Fernàndez. El base del TDK Jordi Soler
s'ha ressentit a última hora de la sobrecàrrega

d'abductors i no jugarà aquest vespre. Julbe prepara una defensa mixta perquè Paco Jiménez
aturi George Gervin. El tècnic gironí creu que
avui el Valvi pot acabar la lliga, però no vol eufòries abans d'hora.

El Valvi és l'únic que
està a un triomf de la
permanència
R.S.

'Xs^

Sarantic i Higgins, en un moment del partit de dissabte
lluita i la concentració en el joc que
va demostrar el TDK en els dos primers partits, i opina que van ser
fruit de la direcció del veterà Jordi
Creus. Julbe vol que aquest vespre
els seus homes defensin amb el mateix encert que dissabte passat so-

bre George Gervin, que només va
fer 19 punts: «Plantejarem una defensa mixta semblant a la que va fer
Paco Jiménez a la segona part de
l'últim partit. Jiménez defensava en
individual sobre Gervin i els altres
quatre hotries, en zona».

B El Valvi és Fúnic equip que ha
guanyat els dos partits que ha jugat
fins ara del play-off per la permanència. Les altres tres eliminatòries
de la fase estan enpatades a una
victòria. El Tenerife N.l i el Clesa
van aconseguir un triomf cadascun
en els partits disputats al Ferrol E!
primer partit el va guanyar l'equip
gallec per 84-71, però el conjuntcanàri, que dirigeix José Carlos Hernàndez Rizo, va guanyar ?,! segon
partit, a la pròrroga, per Sl-Sd L'equip que perdi aquesta c 'minaíüria haurà de jugar contra el conjiint
perdedor en el play-off erdre e! Va vi i el TDK.
Els jugadors del Valvi i del TDK
preferirien enfrontar-se al Tenerife
N.l que al Clesa en el cas de perdre el play-off que juguen ara, perquè és un equip més fluix i podrien
jugar tres partits a casa seva. El
Valvi ha derrotat els canaris en
dues ocasions, per 82-95 a Santa
Cruz i per 82-62 a Girona. El TDK
també va vèncer en dues ocasions
el Tenerife N.l a la primera fase.
Els manresans van guanyar per
84-79 al Congost i per 78-79 al Municipal de Santa Cruz.
Les altres dues eliminatòries per
la permanència també estan empatades. El Cafaca Ourense va sorprendre el Dyc Breogàn en el primer partit jugat a Lugo per 79-83,
però l'equip de Ricardo Hevia va
guanyar dissabte passat per 98-80.
El Puleva i el Gran Canària també
arriben al tercer partit amb l'eliminatòria igualada. Els andalusos van
guanyar el partit de fa vuit dies per
86-72 i l'equip de Sergi López va
imposar-se en el segon per 71-83.

Màgic Johnson no pot evitar que
els Phoenix Suns derrotin els
Lakers a Los Angeles

El Basmi de Girona puja a la
màxima categoria estatal de
bàsquet per a minusvàlids

Els Pistons apallissen els Knicks

Va acabar segon la promoció d'ascens

EFE

• Nova York.— Els Phoenix Suns
van sorprendre Los Angeles Lakers
(102-104) al Fòrum d'Inglewood de
Los Angeles en el primer partit de
semifinals de la Conferència Oest
(quarts de final de la NBA), que es
juguen al millor de set partits. Els
Suns no van deixar que els Lakers
es distanciessin al marcador amb
avantatges importants i es va arribar al darrer quart de partit amb el
resultat de 84-78 per als locals, que
van cometre tota una sèrie d'errades defensives que van permetre els
homes de Cotton Fitzsimmons de
posar-se per davant en el marcador
(101-104) a un minut i mig del final del matx. Una falta personal sobre Màgic Johnson a falta de 4 segons per acabar el partit era l'única oportunitat dels Lakers per obtenir el triomf o si més no, forçar
la pròrroga. El líder dels Lakers va
encistellar el primer llançament i va
errar expressament el segon, amb la
intenció de recuperar el rebot i intentar llançar, però la pilota la va
capturar Kevin Johnson i els Lakers van perdre el primer partit de
l'eliminatòria.

En la Conferència Est, els
Knicks de Nova York, encara enlluernats per l'eliminació dels Cèltics, van rebre un fort correctiu
(112-77) dels actuals campions, el
Detroit Pistons, que van ser superiors en tot moment als homes de
Stu Jackson. Patrick Ewing, sotmès
a un marcatge especial, va tenir una
actuació decebedora: 19 punts i 4
rebots. La clau del matx va estar en
el tercer quart, en què els Pistons
només van deixar que els Knicks
fessin 15 punts, i es van distanciar
de 20 punts al marcador. L'agressivitat defensiva dels Pistons i la seva
regularitat al llarg del partit els van
permetre de guanyar aquest primer
partit al Palace d'Auburn Hills, a
Michigan. En l'eliminatòria entre
Pòrtland Trail Blazers i San Antonio Spurs, de la Conferència Oest,
els Blazers van derrotar els texans
en els dos primers partits.
Resultats: Los Angeles LakersPhoenix Suns, 102-104 (1-0 per als
Suns); Detroit Pistons-New York
Knicks, 112-77 (1-0 per als Pistons);
Pòrtland Trail Blazers-San Antonio
Spurs, 122-112 (2-0 per als Blazers).

EL PUNT

• Girona.— El Basmi de Girona
jugarà la temporada que ve a la
màxima categoria estatal de bàsquet per a minusvàlids, després que
diumenge va aconseguir l'ascens a
la primera divisió en quedar segon
classificat de la fase de promoció,
que es va disputar al pavelló municipal de Llucmajor, a l'illa de Mallorca, amb la participació dels
campions dels quatre grups de segona divisió A.
Divendres, en la primera jornada, el Basmi es va imposar per la
mínima al San Isidro, per 39-40, i
rOnce de Sevilla va superar el Zuzenak de Vitòria per 74-33. Dissabte, en la segona jornada, el San Isidro va caure derrotat per 40-49 davant el Zuzenak i l'Once va vèncer
clarament el Basmi, per 79-29. Diumenge, en la tercera i última jornada, rOnce també va apallissar el
San Isidro, per 69-23, i el Basmi de
Girona es va imposar en la pròrroga en el partit decisiu al Zuzenak
per 58-57, després d'haver arribat
al descans amb un 35-32 i al final
del temps reglamentari amb un empat a 54. El quadre gironí, que va

Punt, El, 1990-05-10, p. 26.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

anar gairebé tot el partit contra l'equip de Vitòria per davant en el
marcador, perdia de 6 punts quan
faltaven 3 minuts per al final, però
va acabar guanyant, empès pels
ànims i les indicacions de l'entrenador de l'equip, Joaquim Serra, des
de la banqueta.
Salvador Huesca va ser, amb 62
punts, el segon màxim encistellador
de la fase d'ascens i el jugador més
destacat del conjunt de Girona, que
va donar mostres d'estar molt ben
preparat des del punt de vista físic.
Pel Basmi, van jugar els tres partits:
Ramírez, Rohiero, Poquet, Sàez,
Viiíolas, Gonzàlez i Huesca.
El Basmi, que es va formar fa un
any amb components procedents
de l'equip de bàsquet del Mifas i
busca jugadors de les comarques gironines per completar la plantilla
amb vista a la temporada que ve,
disputarà els dies 9 i 10 juny, al pavelló municipal del Ferrol, A Malaia, en sistema de concentració, la
Copa del Rei, en la qual prendran
part els quatre primers classificats
de la primera divisió i els quatre
campions dels diferents grups de
segona divisió A.

M Bordils.- Els equips juvenils
del Barcelona i l'Atlético de Madrid participaran en la fase final del
campionat estatal d'handbol, que
es disputarà a Bordils i que començarà dijous de la setmana que
ve i acabarà el diumenge dia 20;
L'equip blau-grana ha quedat enquadrat amb el Bidasoa, l'Agustins,
de València, i el Cajamadrid en el
grup I. L'Atlético de Madrid jugarà en el segon grup, juntament amb
el Teucro, FAnaitasuna i el Maristas, de Màlaga.
El partits de la primera jornada,
el 17 de maig, seran els següents:
Teucro-Atlético de Madrid (16.00),
Bidasoa-Agustins (17.30), Maristas-Anaitasuna (19.00) i Cajamadrid-Barcelona (20.30). El partits
de la segona jornada seran Cajamadrid-Agustins (16.00), Maristas-Atlético de Madrid (17.30), Barcelona-Bidasoa (19.00) i AnaitasunaTeucro (20.30). En la jornada final,
que es disputarà el disabte dia 19,
s'enfrontaran l'Atlético de Madrid
i FAnaitasuna (16.00), FAgustinos i
el Barcelona (17.30), el Teucro i el
Maristas (19.00), i cl Bidasoa i el
Cajamadrid (20.30). El diumenge
dia 20, a partir de les 9 del matí, es
jugaran els partits per establir la
classificaió final i a la 1 del migdia
es disputarà la final.

L'eqwip cadet iel
Bordils inicia la fase
ie sector d'haedbol
ü Bordils.— L'equip cadet d'handbol del Bordils començarà la seva
participació en la fase de sector del
campionat d'Espanya enfrontant-se
al Calasancio, avui, a 2/4 de 6. El
Bordils ha quedat enquadrat en el
grup II del sector que es disputa a
Navarra, juntament amb el Valle
de Trapaga, d'Euskadi, i el Calasancio, de la Rioja. Els tres equips
que formen el grup I d'aquest sector són l'Alcosant Clubasa, de Cantàbria; el Corazonistas, d'Aragó, i
el Maristas San Antonio, de Navarra.
El conjunt bordilenc jugarà
demà contra l'equip basc del Valle
de Trapaga, a les 7 del vespre. En
l'última jornada de la primera fase,
que es jugarà dissabte, s'enfrontaran el Calasancio i el Valle de Trapaga, a 2/4 de 6. Un cop acabada
la primera fase, el diumenge es jugarà la final, entre els dos primers
de cada grup. Els segons i tercers
de cada grup s'enfrontaran per determinar la classificació final. Els
campions de cada una de les fases
de sector —en total se'n disputen
vuit— es classificaran per jugar la
fase final dels campionats estatals,
que tindrà lloc a Astúries. / M.A.

Alcaraz substitueix
Suris a la presidència
del CH Lloret
• Lloret de Mar.— Antoni Alcaraz, que ja formava part de la junta
de l'actual president del Club Hoquei Lloret, Joan Suris, el substituirà al capdavant de la directiva. Suris, que ha dirigit el club durant 21
anys, acaba el mandat el dia 30 de
juny, però ha decidit presentar la
renúncia per tal que Alcaraz pugui
formar amb comoditat la nova junta directiva i planificar la pròxima
temporada. El que serà nou president de l'entitat està satisfet de la
tasca desenvolupada per Joan Suris
i vol fer una feina de continuïtat,
amb una atenció especial al planter
amb vista que els jugadors dels
equips inferiors vagin formant una
base de la qual es nodreixi el primer equip de l'entitat, que està lluitant per pujar a la divisió d'honor
d'hoquei sobre patins. / E.L.

