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Xavier Debón queda
campió europeu dels
125 ce al circuit de
Monza

L'Interviu, líder del
grup impareU de la
divisió d'honor de
futbol de sala

MOTOR

EL PUNT

• Girona.— El pilot castelloní
Xavier Debón (JJ Çobas) va quedar campió europeu de motociclisme en la categoria dels 125 ce,
diumenge, al circuit italià de Monza. Debón va fer una cursa sense
voler arriscar-se, sobretot tenint
en compte que la pista era molla
per la pluja, i va finalitzar la prova
en la sisena posició, acoiiseguint
la puntuació que li assegurava el
títol continental.
El pilot castelloní va ocupar
durant molta estona la novena
posició de la cursa, fins que els
participants que anaven en les
posicions capdavanteres van
començar a accelerar el ritme.
Això va fer que les caigudes fossin
freqüents. Un dels més perjudicats
va ser l'italià Fiorillo, que va caure
quan lluitava per la primera posició. Xavier Debón va manifestar,
al final de la cursa, que en cap
moment no s'havia volgut arriscar
a tenir una caiguda, malgrat que
li hauria agradat ser campió europeu i pujar al podi al final de la
prova.
El guanyador de la cursa va ser
l'italià Gimmi Bosió (Aprilía), l'únic que podia prendre el títol a
Debón i que va ser subcampió
europeu. El britànic lan McConnachie (Honda) es va classificar
en la segona posició, a poc més
de tres segons del guanyador.
Óscar Giró (JJ Cobas) va ser cinquè en la cursa, després d'una
remuntada espectacular a les últimes voltes i "va quedar onzè en
la classificació final del campionat.

Un dels participants en el rallí, en un dels trams. Foto: Joan Marenyà.

Pere Arpa i Joan Bultó guanyen el
ralli motociclista Costa Brava
Aquesta era la segona participació de l'equip a la prova

• Girona.— L'Interviu Idoyds va
golejar diumenge l'Andorra i és el
primer classificat del grup imparell de la divisió d'honor de futbol
de sala, després^ les dues primeres jornades de lliga. En el grup
parell, el Marsanz i el Cajatoledo
comparteixen el primer lloc. Tots
tres equips tenen quatre punts i
encara no han cedit cap punt. Els
resultats del grup imparell van ser:
Exjpo Hogar-El Pozo, 1-8; Llevant
FS-Ind. García, 6-1; Balnul FS-Sumarsa FS, 4-4; Kalise FS-Màcer
A., 4-5; Andorra-Interviu Lloyds,
1-7, i Algón-La Garriga FS, 6-3.
La classificació d'aquest grup és
la següent: Interviu Lloyds, 4
punts; El Pozo FS, Balnul FS,
Sumàrsà F i Algón FS, 3 punts;
La Garriga FS, Llevant FS, Ind.
García i Màcer A., 2 punts; Kalise
FS, Expo Hogaf i Andorra, 0
punts. Els resultats del grup parell
van ser: Rojas Màlaga-AEP, 3-0;
Caja Segovia-Cajatoledo, 4-6;
Marsanz-Muebles Norte, 1Ó-3;
Las Palmàs-Redislogar, 0-3; Chastón-FG Barcelona, 2-4, i Niquel
Mape-Astorga FS, 4-4, La classificació és: Marsanz i Cajatoledo,
4 punts; Rojas Màlaga, Redislogar, FC Barceloiía, Astorga FS,
Niquel Mape, Las Palmas i Muebles Norte, 2 pimts; Chastón i
AEP, 1 punt; Cajasegovia, 0
punts. /EL PUNT

JOAN MARENYÀ
pecialitat. Els germans Ignasi i Àlvar Bultó (Cagiva El gironí Santolaya no
• Lloret de Mar.— L'equip format pel gironí Pere 510 TE), que van dominar la primera etapa, van fina- acaba a Monza la cursa
Arpa i el barceloní Joan Bultó (KTM 600 L) va ser litzar la prova endarrerits a causa d'un problema
el guanyador de la 27a edició del ralli motociclista mecànic. La pluja va augmentar la dificultat de la de superesports
Costa Brava, que va finalitzar diumenge i que era prova, i dels sis trams que es van disputar diumenge, • Girona.- El pilot gironí
puntuable per als campionats català i estatal de l'es- tres es van córrer sobre el terra moll.
Vicenç Santolaya (Honda-TecniEnric Fanals acaba 21è
La primera etapa de la prova, van perdre el liderat quan es va campionat estatal. Arpa i Bultó moto) no va poder finalitzar la
puntuable per al campionat
a la cursa dels Citroen que es va disputar dissabte, va ser trencar un eix de la roda de darre- han participat en tres de les pro- cuisa
dominada pels germans Ignasi i re de la moto d'Ignasi, circums- ves puntuables i en dues d'elles d'Europa de motociclisme, en la
AX al Jarama
Àlvar Bultó, que van avantatjar tància que els va fer perdre molt han finalitzat en la segona posició. categoria superespoft, que va dis• Girona.— El pilot de Perata- Pere Arpa i Joan Bultó de 22 de temps i van quedar relegats a Ara falten dues curses per dispu- putar-se diumenge al circuit italià
ilada Enric Fanals va finalitzar en segons. Aquests quatre homes van la 12a posició. A partir d'aquell tar: la Volta a Catalunya i la que de Monza. Santolaya va fer el 17è
21a posició la cursa de la Copa monopolitzar les victòries en els moment, Pere Arpa i Joan Bultó es disputarà a Sevilla. El ralli Cos- millor temps als entrenaments,
Citroen AX, que va disputar-se trams cronometrats. Eduard Cots van passar a encapçalar là prova ta Brava també puntuava per a la entre un total de 45 pilots, i en
diumenge al circuit del Jarama. i Sebastià Pascual (Yamaha TT i van mantenir aquest lloc fins al Challenge BMW, que va ser guan- la cursa anava en la setzeüa posiFanals havia registrat el 30è millor 600) eren tercers, a 1:34 del líder final. La segona posició va ser per yada per Lluís Sastre i Joan A. ció. Quan faltaven quatre voltes
temps als entrenaments, sobre un i amb només 24 segons d'avantat- a Ricard Galí i Jordi Macià, que Marcet (BMW GS 1000). Els pel final se li va trencar là cadena
total de 70 participants. El pilot ge ^obre Ricard Galí i Jordi Macià van fer una bona recuperació i, tot actuals campions estatals de l'es- de la moto i es va veure obligat
empordanès va prendre la sortida (Husaberg MC 501), que van fina- i una penalització de 3 segons, van pecialitat, Josep Roman i Xavier a l'abandonament; Malgrat això, i
des de la divuitena posició de l'en- litzar la primera etapa en quarta acabar la prova en segona posició, Jardí (Gilera RC 600), es van clas- com que havia fet el nombre
a només 13 segons dels guanya- sificar en la sisena posició. Un mínim de voltes, es va classificar
graellàt i va remuntar tres llocs. posició.
la 19a posició. La cursa de
Posteriorment va trobar-se un
Diumenge es va disputar la dors. Eduard Cots i Sebastià Pas- total de 42 equips van finalitzar en
Monza era l'última de les puntuavehicle que obstruïa la pista, va segona etapa, amb dues passades cual van ser tercers. L'equip for- la prova.
haver de variar la. trajectòria i va pels trams de Santa Coloma-Sant mat per Enric Escofef (KTM 600)
La classificació final del ralH va bles pel campionat europeu, en el
perdre algunes posicions. Després Hilari, Espinelves i Collsaplana. i Jordi Mezquita (KTM 500) es ser: Ir P. Arpa i I. Bultó (KTM qual Santolaya ha participat per
va tomar a recuperar el seu lloc, La pluja va augmentar les dificul- va classificar en setena posició 600 L), 2h 39:9; 2n R. Gali i J. primera vegada.
El pilot gironí ha estat, absent
però un problema amb l'accelera- tats i la segona de les passades absoluta i va ser el guanyador en Macià (Husaberg MC 501), a 0:13;
dor en l'última volta el va fer pels trams es va disputar amb el la categoria júnior.
3r E. Cots i S. Pascual (Yamaha en dues curses del càmiponat, la
endarrerir. Pablo Irizar i Eladio terra moll, i en el cas de Santa
Pere Arpa i Joan Bultó parti- TT 600), a 1:05; 4t A. Samsó i de Zolder, que coincidia amb una
Ruiz de la Hermosa van ser els Coloma-Sant Hilari, sota la pluja. cipaven per segona vegada en J. Bordoy (Cagiva 510 TE), a 3:52; de les del campionat estatal de
guanyadors de les dues mànegues
Els líders de la primera etapa, aquesta prova, i amb el seu triomf 5è J. Vila i P. Casas (Honda XR resistència, i la de Donington, que
va disputar-se el diumenge anted'aquesta Copa. / j.c.
els germans Ignasi i Àlvar Bultó, tenen possibilitats de guanyar el 600), a 4:02.
rior a la cursa de,Monza. El campionat europeu de superesport va
MOTOR
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ser guanyat pel britànic Howard
Seldy (Yamaha). / EL PUNT

Xavier Riera es sisè a La Faya de Miquel Solé té un accident a la
Pujada a la Llacuna i perd
los Lobos i Zabaleta li posa
difiçil el subeampionat estatal possibilitats per al Volant RACC
JOSEP CASANOVAS

• Girona.— El pilot garrotxí
Xavier Riera (BMW M3-Hispano
20) va classificar-se en sisena posició en la 18a edició de la pujada
a La Fayà de los Lobos, que va
disputar-se diumenge a Astúries i
que puntuava pel campionat estatal de muntanya. Riera va tenir
una lleugera sortida de pista en
la primera de les pujades de la
cursa, i malgrat que en la segona
va fer el segon millor temps absolut, amb l'asfalt moll per la pluja,
no va poder impedir que el basc
lüaki Goiburu (BMW-M3) el
superés en la classificació final i
guanyés en el grup A. El gironí
Francesc Gutiérrez (Ford Sierra
Cosworth) va fer una viroUa en
una de les pujades i va perdre
molt de temps. Gutiérrez va fina-

litzar la prova en la 12a posició.
El guanyador va ser el basc
Aitor Zabaleta (Lola-BMW), que
amb aquest resultat es va acostar
a Riera en la classificació absoluta
del campionat. El subeampionat
es decidirà entre aquests dos
pilots èn la pujada a Jaizkibel, l'última de les proves puntuables.
L'andorrà Joan Vinyes Dabad
(Ford Sierra Cosworth) va classificar-se tercer i va guanyar en el
grup N. La classificació final va
ser: Ir A. Zabaleta (Lola-BMW)
7:05.69; 2n L. Martínez (Lola-BMW) a 28.85; 3r J. Vinyes
(Ford Sierra C.) a 32.30; 4t L. Buttenhoff (Lola-BMW) a 35.86; 5è
I. Goiburu (BMW-M3) a 35.98; 6è
X. Riera (BMW-M3) a 39.64; 12è
F. Gutiérrez (Ford Sierra C.) a
1:00.82.
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JOSEP CASANOVAS

• Girona.— El pilot torderenc
Miquel Solé (Peugeot 205 Rallye)
va sortir de la carretera a ja Pujada a La Llacuna, que va disputar-se diumenge prop d'Igualada,
i va perdre moltes possibilitats per
guanyar el Volant RACC. Joaquim Casasayas (Peugeot 205,
GTl), màxim rival de Solé en la
lluita pel Volant, va ser el tercer
entre els pilots d'aquest campionat, però va beneficiar-se de guan^
yar la seva classe. La cursa,, que
era puntuable per al campionat de
Catalunya de muntanya, la va
guanyar Joan Vila (Renault 5 GT
Turbo), que es va beneficiar de la
pluja. que va començar a caure
quan es va donar la sortida als
vehicles més potents. Aquesta circumstància va influir en la clas-

sificació final de la cursa, en la
qual els vehicles de Grup Nvan
ocupar les primeres posicions
absolutes. El sabadellenc Joan
Femàndez (Osella-BMW), que
era el màxim favorit per al triomf
final, va ser el més ràpid en els
entrenaments, però en pujada de
cursa va ser catorzè. Alfons Tórmez (Martini),- líder provisional
del campionat, va ser 33è, i el seu
liderat és amenaçat per l'andorrà
Carles Puig (Renault-5 GT Turbo), que va ser segon a La
Llacuna.
La classificació va ser: Ir J. Vila
(Renault 5 GT T), 2:33.93; 2n C.
Puig (Renault 5 GT T), a 1.39;
3r J.M. Rojas (Renault 5 GT T),
a 2.52; 4t R. Rossell (Renault 5
GT T), a 2.88; 5è J. Córdoba (Renault 5 GT T), a 2.93.

£1 CB Mifas perd el
quart partit de la Lliga
Catalana
• Girona.- El Club Bàsquet
Mifas va perdre per 17-24 davant
el Costa Daurada, en la quarta
jornada de la Lliga Catalana de
bàsquet per a minusvàlids. Els
jugadors del Mifas van coiiiençar
el partit una mica descentrats, i
això ho va aprofitar el Costa Daurada per agafar distàncies en el
marcador fins el 9-18 amb què va
finalitzar la primera part de
l'encontre.
En el segon temps els jugadors
del Mifas semblava que es refeien,
però el Costa Daurada va tallar
la reacció enels darrers minuts del
partit amb una sèrie de tres cistelles consecutives que van deixar
sentenciat el partit. Per part del
Mifas van jugar: Gómez, Montse
Ramos, J. López," Serra, A. López
(5), Luna, JM Ramos i Calle
(13)./ELPUNT
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