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El nou ídol del Madrid és un dels candidats aMVP de la Lliga

Sabonis va sortir derrotat en el seu
únic partit contra el Valvia Palau
El Fòrum va perdre per 90-72 i George J o h n s o n va posar dos taps al lituà
TONI ROMERO
Girona.— El pivot lituà del Real
íyiadrldArvidas Sabonis es va emportar una derrota a la seva única
visita al pavelló de Palau per jugar
contra el Valvi en partit de lliga.,
L'actual estrella del Real Madrid va
marxar amb la cua etitre cames
després que el seu antic equip, el
Fòrum, perdés per 90-72 en un dels
millors partits del Valvi a la temporada 90-91, justament l'últim abans
que Ivanovic es lesionés a l'esquena. El partit de diumenge serà el
segon que disputi Sabonis a Palau,
ja que a la tempo'rada 89-90 i a la 91 92 no hi va haver enfrontaments
Valvi-Fòrum ni a la Lliga ACB ni a la
Copa del ReL
El jugador, lituà va anotar vinti-un punts, amb unes sèries de 9/19
en tirs de dos punts, 0/2 triples i
3/5 tirs lliures, amb 9 rebots, 4
taps i 3 assistències per completar la seva estadísitica. De totes
maneres, el jugador més alt de la
lliga es va emportar dos taps d'un
George Johnson (27 punts i 8 rebots) especialment motivat. En
aquell partit, Dusko Ivanovic và ser
l'estrella de l'equip, amb 37 punts i 5
•rebots.

tar-lo aturar seria Abdul ShamsidDeen i segurament si el partit es
jugués a Valladolid aquest seria
l'emparellament, però amb les crítiques—no sempre fonamentades—
que rep del públic de Palau el jugador musulmà és possible que Julbe
busqui un altre jugador.. De fet, a la
pista de rOAR ja va intentar defensar Lavodrama amb üh home més
baix (Jordi Llorens), encara qUè
aquesta solució també venia condicionada per la presència de Wilson
a la posició de ires. Amb Mark
Simpson també pot passar alguna
cosa semblant.
El líder del M a d r i d
Sabonis és ara. el jugador més
carismàtic del Real Madrid pel seu
joc complet i jugades espectaculars; El jugador lituà, medalla de
bronze als darrers Jocs Olímpics, és
el setzè màxim anotador de la lliga,
amb una mitjana de 19.31 punts^
està per damunt del 60 % d'encert
en tirs dé dos punts, és el cinquè
màxim rebotejador (10.85 per partit), el segon que posa més taps
(2.23 per partit) i el segon jugador
més valorat fins al moment (347
punts), només superat per Tom
Jordan, el descobriment del BFI
Granollers.

Defensar u n g e g a n t
El Fòrum només ha jugat dues
vegades al pavelló de Palau, una a
la Copa del Rei de la temporada 8889 {Sabonis encara no hi era) i la
referida de la temporada 90-91. Al
partit de Valladolid, el Valvi va perdre per 86-57 eh el partit on Costa
va ser baixa per hemorroides. A
Palau, el Valvi va'mitigar els efectes
del joc de Sabonis situant George
Johnson (2.04) al damunt. Johnson, amb molts recursos tècnics i
una gran intel.ligència i experiència
per al bàsquet, que a més tenia la
col·laboració dels seus companys,
que defensaven molt estretament
els jugadors del Fòrum per dif icul'tar
les passades a Sabonis, que també

Segura de Luna serà
proclamat demà
president de la
federació estatal de
bàsquet
DdeG
Barcelona.— Ernesto Segura de
Luna es convertirà demà en un dels
presidents de més edat de les federacions esportives estatals ja que
als 70 anys serà reelegit com a màxim responsable de la federació espanyola de bàsquet per quatre
anys. Segura de Luna encapçala
l'única candidatura que s'ha presentat i disposa de 86 dels 114 vots
del ple, de manera que podrà governar gairebé sense oposició.
Segura de Luna va ser l'únic candidat qUe es va presentar perquè la
resta d'alternatives no van concretar-se a causa dels problemes econòmics de la federació, que només
tenen solució amb unes bones relacions amb el CSD, que ha estat el
punt fort de Segura de Luna i el
dèbil del seu antecessor, Pere Sust.
La gestió de Segura de Luna des del
5 d'octubre del 91 ha estat marcada
pen'apropàment a l'ACB, a la qual
ha fet nombroses concessions, impensables a l'època de Pere Sust.
Abans, hayia estat president des de
l'any 72 al 84, quan va haver de
plegar per Tanoní\enat decret antíPorta.
Diari de Girona, 1992-11-27, p. 38.

Sabonis, defensat per George Johnson al Valvi-Fòrum de la lliga 90-91.
va ser defensat per un Xavi Ruiz que
vivia els seus millors moments com
a jugador del Valvi. Fins i tot, Julbe
va situar Costa sobre Tikhonenko
(ara al Huesca), 26 centímetres més
alt que ell.
Defensar un home de 2.20 amb la
qualitat de Sabonis només és possible reproduint aquestes esquemes i
marcant-lo per davant, per dificul-

tar que rebi la pilota, ja que. Un cop
la té a les mans, és pràcticament
imparable. A més, el: pivot nascut a
Kaunas té ara una motivació molt
superior. La zona també-^és una
bona solució per evitar que Un jugador interior faci mal, però el Madrid
té uns jugadors exteriors de qualitat
que la poden trencar.
El jugador més indicat per inten-

La seva contribució a l'equip és
important en números absoluts,
però també en aspectes que no es
poden mesurar, com intimidar el
rival i permetre que els altres corr»panys s'especialitzin en facetes
més concrets del joc, ja que el lituà
controla el joc prop dels taulers. El
Fòrum depenia més del seu joc,
mentre que el Madrid, amb Rickie.
Brown, Simpson, Cargolo Biriukov
diversifica mòlt més les seves opcions d'atac. El conflicte vindrà
quan Antonio Martín torni a l'equip,
pels voltants de Nadal, ja que llavors hi haurà tres pivots absolutament titularé per dues places a la
pista.

Es disputarà diumenge, amb un recorregut de 20 quilòmetres

Plaza i Llopart seran homenatjats al
Campionat de fons del Ripollès
S'espereri uns 2.000 atletes, dels quals ja n'hi ha 1.250 d'inscrits
PS.
Ripoll.- Aquest diumenge sé celebrarà la XIV edició del Campionat
internacional d'atletisme de fons
del Ripollès, que al mateix temps
serà el setè campionat de Catalunya
de veterans i pre-veterans. Aquesta
prova, que constarà d'un recorregut de 20 quilòmetres, està organitzada pel Club Ripoll Esport i Salut.
Els organitzadors de la cursa faran
un homenatge a Dani Plaza, medalla d'or a les Olimpíades dé Barcelona, i a Jordi Llopart,,or a les Olimpíades de Moscou.
La cursa sortirà de davant de les
escoles Joan Maragall a partir de
dos quarts d'onze del matí, mentre
que l'arribada estarà ubicada a la
plaça de l'Ajuntanïent de Ripoll.
Ricard Traver, president del Club
Ripoll Esport i Salut, l'entitat organitzadora de la cursa, manifestava
que «calculem que la participació
serà de cap a 2.100 atletes, ja q u e
a hores d'ara en t e n i m 1.250, la
qua} cosa ja és t o t un rècord si ho
corriparem a m b els altres anys.

L'objectiu era arribar a dos m i l ,
de Barcelona, hi participarà, com
cosa que segurament aconseguitambé ho farà l'atleta de Vic Pere
r e m » . Traver afegia que «és curiós
Casacuberta, i el segon classificat
que, mentre les altres curses baidel'any passat Juan Ramon Mufíoz
xen pel q u e fa referència a partiLópez, així com el tercer Lluís Sàncipació, aquesta puja».
chez Martínez. El guanyador de la
passada edició de la cursa va ser
Els participants més destacats a
la cursa, seran els anglesos Richard ' Vince Garner, el qual té el rècord de
Partridge, Gàry Spring i Peter Willa prova amb 1.01.51. Garner, malson, que és un dels equips més
grat tenir gairebé confirmada la
potents. Un altre dels equips imporS.eva participació, a darrera hora la
tants serà el marroquí que ve amb '- selecció del seu país el va obligar a
Khanouchi Khhalii, el qual acredita
prendre part en la marató de la
una marca en pista de 13.42 en
Costa de Marfil.
. '
5.000 metres; Rahmouni Tijani, que
Demà dissabte, a partir de les sis
té una marca de 13.45 en els 5.000 i
de la tarda í a la sala Abat Senjust,
va ser el catorzè classificat en el
s'efectuarà la presentació de les.
cros de les nacions. També està
delegacions estrangeres i la recepconfirmada la participació de l'eció per part de l'alcalde í president
qúip italià, mentre que l'equip frande la cursa, Pere Jordi Piella. Secès vindrà encapçalat per l'olímpic
gons manifestava Ricard Traver,
Antoni Martins.
president del Club Ripoll Esport i
Salut, «aquesta cursa ens'serveix
perquè la gent d'arreu de l'Estat i
Participació estatal
els estrangers que vénen coneguin la nostra població, i a m b
Pel que fa a la participació estaaquest objectiu organitzem t o t
tal, Josep Maria Cases Ledesma,
u n seguit d'actes culturals».
que va serà la pre-selecció olímpica
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Ei Joventut pateix
la síndrome de
l'últim segon i perd
ambl'Scavolíni
(81-80Ï
DdeG
Pésaro (Itàlia).— Una acció
d' 1 -I-1 fallada per Rafa Jofresa a
13 segons del final —la falta prèvia podia ser perfectament una
intencionada— i una cistella de
Carlton Myers a l'últim segon
van propiciar la derrota del Joventut a la pista dé l'Scavolini a
la tercera jornada de la lliga europea. La Penya, igual que a la
final-foLir d'Istanbul, no va saber jugar els últims segons amb
serenitat i la inspiració individual
de Myers va decidir el partit, que
va ser dominat durant la major
part dels minuts per la Penya.
L'equip de Loio Sainz té ara una
victòria i dues derrotes. Al grup
B, l'Estudiantes va tornar a perdre, aquest cop a la pista del
Zadar (106^89) i ocupa l'últim
lloc del grup, ja qUe no ha sumat
cap victòria.
Àrbitres: Virovnik f Bubalov.
Scavollni Pésaro: 81 (37/44):
Workman (25), Gracis (5), Magnifico (4), Ario Costa (4), Pete Myers
(23), cinc inicial, Boni (2), Garlton
Myers (18), Panichi, Zampollini. .
Joventut: 80 (41/39): Rafa Jof resa (11), Vlllacampa (17), Thompson
(5), Pressley (28), Ferran Martínez
(13), cinc inicial, i Tomàs Jofresa
(6). '

Phoenix acaba
amblaimbatibilitat
de Pòrtland
Nova York (EUA).—Phoenix
Suns va guanyar Pòrtland per
121-117 i va trencar \a ratxa de
victòries d'aquest equip, que
era l'únic imbatut fins aleshores.
Charles Barkiey (33 punts i 18
rebots) va ser el jugador més
productiu, mentre que Clyde
Drexier va fer-ne 36 i va agafar 4
rebots.
Boston-Washington
Philadelphia-Atlanta
Orlandò-Houston
MIamí-Indiana
Detroit-Gharlotte
Milwaukee-Cleveland
Minnesota-New York
Dallas-Clippers
Denver-Sacramento
Utah-San' Antonio
Phoenix-Portland
Lakers-IMew Jersey

150-112
105-111
107-94
110-93
97-ilOI
94-85
78-99
112-130
114-99
102-128
121-117
98-100

Mifas juga un partit
en suport ala
campanya
«Trenquem
Barreres»
Girona.—L'equip de bàsquet
per a disminuïts Mifas jugarà
demà al pavelló d'Olot un partit
amistós contra el Corters d'Olot
(un equip de bàsquet convencional) amb motiu de lacanipanya Trenquem barreres, que
comprèn també altres actes. El
partit tindrà algunes originalitats, ja que mentre a la. primera
part jugaran el Mifas -^que juga
a la segona divisió estatal i catalana— contra el Corters, a la
segona els jugadors es barrejaran com a símbol d'integració
dels minusvàlids. La confrontació començarà a les 16.30.

•m La Vuelta, et setembre.
La Vuelta ciclista a Espanya es
disputarà el mes de setembre a
partir de l'any 1995, segons
acord de la federació internacional de ciclisme professional al
qual s'oposaven la majoria dels
equips estatals i l'associació de
corredors professionals.

