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HOQUEI SOBRE PATINS

Alfons Mestres i Jordi
Vidal xiularan
rigualada-Liceo
• Girona.— Els àrbitres gironins
Alfons Mestres i Jordi Vidal dirigiran el partit que el Fundación
ONCE Igualada i el Liceo Caixa
Galicia, els dos únics aspirants al
títol, disputaran demà en la dinovena jornada de la sèrie A-1 de
la divisió d'honor d'hoquei sobre
patins. Aquest partit ha perdut
part de la transcendència que
tenia a causa de la derrota de l'Igualada diumenge passat a la pista
del Reus, que ha fet que els
gallecs tinguin ara quatre punts
d'avantatge sobre els catalans,
quan falten quatre jornades per al
final de la lliga. Per aspirar a revalidar el títol de lliga, l'Igualada ha
de guanyar demà el Liceo per més
de quatre gols de diferència i
esperar que el conjunt gallec perdi
dos punts en els tres partits de lliga que li quedaran: Liceo-Tordera, Voltregà-Liceo i Liceo-Reus.
Mestres i Vidal, que són considerats la millor parella arbitral del
campionat, ja van dirigir el
Licéo-Igualada de la primera volta, en què els gallecs van guanyar
per 5-1. La seva actuació en aquell
partit va ser protestada per tots
dos equips.
D'altra banda, els àrbitres
gallecs García Cabreros i Maria
Teresa Martínez han estat designats per dirigir el partit que el
Tordera Copersa disputarà el dia
10 de març a la pista del Liceo,
en la vintena jornada./EL PUNT
BÀSQUET

El Basmi guanya el
Sant Rafael a la
primera divisió
• Barcelona.— El Basmi de Platja d'Aro va derrotar el cap de setmana passat el Sant Rafael de
Barcelona per 42-45, en un partit
corresponent a la vuitena jornada
de la lliga de primera divisió de
bàsquet sobre cadira -de fodes.
L'equip de Platja d'Aro va aconseguir el triomf en els minuts
finals, després que al llarg de tot
el partit les alternatives en el
resultat van ser constants. Els
encistelladors per part del Basmi
van ser Huesca (18), Ramírez
(12), Sàez (7), Romero (6) i Cot
(2). Aquest resultat permet al Basmi ocupar la tercera posició de la
classificació provissional, amb
onze punts i un balanç de cinc victòries i una sola derrota. Classificació: Unes, 16 punts; ADM
Cantàbria, 13; Basmi, 11; ONCE
Sevilla B, 11; Costa Daurada, 10;
Sant Rafael, 9; Amiab, 8; Jerez,
8; Arayan, 7, i Amfiv-Basketmi, 6.
D'altra banda, en la primera
jornada de la segona divisió estatal, el Mifas va ser derrotat a la
seva pròpia pista, a Figueres, per
rirumi per 16-35. Dissabte el
Mifas tomarà a jugar a la seva pista, a partir de dos quarts de sis
de la tarda, contra el CEM de
Barcelona./EL PUNT
HÍPICA

Avui es fa un concurs
de salts a Sant Climent
de Peralta
• Sant Climent de Peralta.—
Avui es disputa una prova de salts
a Sant Climent de Peralta, a partir
de les onze del matí. La prova,
que té aproximadament uns cent
genets inscrits i s'acabarà a les tres
de la tarda, tindrà la participació
de clubs de Barcelona, Mallorca,
Llavaneres, Terrassa i les comarques de Girona. El concurs de
salts tindrà tres proves selectives:
la d'un metre, dedicada a les categories d'alevins i infantils, la
d'l ml 0 i la d'lm20, per a la categoria sènior absoluta./EL PUNT
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BÀSQUET

El Valvi substitueix Robinson per
PuUard per al partit contra el Barca
Norris és baixa a causa de la mort del seu pare i jugarà Gneiting
RICARD SAYERAS

• Girona.— El Valvi Girona ha donat d'alta l'aler-pivot nord-americà Anthony PuUard perquè jugui
demà a la pista del Barcelona en substitució del pivot
Keith Robinson. Alfred Julbe ha argumentat aquest
canvi dient que PuUard ha demostrat més coses que
Malgrat que només s'ha entrenat tres vegades amb el Valvi, el
rendiment que ha donat Anthony
PuUard ha convençut Alfred Julbe, que l'ha incorporat a la plantilla amb la intenció de fer l'equip
més potent possible per jugar
demà contra el Barcelona. «L'he
triat pel fet que és millor que
Robinson i perquè ens pot ajudar
en la posició de tres o en la de
quatre», afirma Julbe, que hi afegeix: «Serà difícil que ho pugui fer
tot eh el primer partit, perquè
encara no se sap tots els sistemes,
i possiblement centrarà la seva
actuació en una sola posició». Julbe creu que la resta de la plantilla
del Valvi ha valorat molt positivament el joc que ha demostrat
PuUard en els entrenaments de la
setmana i que aquest aspecte pot
estimular els gironins amb vista al
matx del Sant Jordi: «Amb la seva
varietat ofensiva ens dóna inés
opcions per respondre al Barcelona quan es posi dur en el joc
interior. A més, gràcies a la seva
presència física pot donar un cop
de mà en la lluita pel rebot intimidant els rivals».
El tècnic diu que el canvi de
Robinson per PuUard es només
per al matx de demà, tal com va
explicar dilluns passat, i que té
quinze dies de treball per decidir
quins dels quatre estrangers jugaran contra l'Elosúa el 14 de març:
«D'aquesta manera es manté la
pressió sobre els estrangers i no
s'adormiran».
El Barcelona no podrà comptar
amb Audie Norris per al partit de
demà a causa de la mort del pare
del jugador nord-americà. Norris
es va desplaçar als Estats Units
dijous passat directament des de
Roma. Tom Gneiting, que la temporada passada va jugar al Juver

Robinson en els entrenaments d'aquesta setmana i
que l'aler-pivot pot ajudar més l'equip prop de cistella davant el • Barcelona, que és un rival fort en
aquest aspecte. El canvi, però, no és definitiu, perquè
Julbe manté la pressió sobre els seus quatre estrangers amb vista al partit contra l'Elosúa, el 14 de març.

Julbe i Robinson, xerrant el dia de la presentació del pivot nord-americà.

Múrcia, serà el seu substitut, malgrat que té una Ueugera lumbàlgia.
La plantilla del Valvi té previst
entrenar-se al Palau Sant Jordi
aquesta tarda i concentrar-se en
un hotel barceloní. Julbe vol que
l'equip visqui el matx com un dels
habituals fora de Catalunya. Per

jugar a les pistes dels equips catalans, el Valvi marxa de Girona al
matí o tres hores abans del matx.
En aquesta ocasió el tècnic vol
evitar que els seus homes arribin
al partit descentrats pel fet d'haver-se aixecat aviat i haver esmorzat malament i atabalats pel desplaçament en cotxe.

L'ampliació, el 1994, es farà amb un descens i cinc ascensos
ALBERT CAMPS

Una ampliació amb cinc ascensos
Els membres de l'Associació de
Clubs d'Hoquei sobre Patins van
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• Palafrugell.— L'entrenador del
Palafrugell, Jaume Creixell, va
demanar ahir a la junta directiva
del club que faci un esforç econòmic i pagui als jugadors de la
plantiUa les mensuaUtats de gener
i febrer, que encara no ha fet efectives, Creix'.ell afirma que no vol
criticar la directiva, ja que considera que aquesta fa molts esforços
per efectuar els seus pagaments i
per dirigir l'entitat, però diu que
és important que els jugadors no
tinguin problemes de cobrament,
tal com ha succeït fins ara. «Hi
ha jugadors que surten a les cinc
de la tarda de casa seva i hi tomen
a les dotze de la nit. Si el club
no els paga les mensualitats, és
normal que els jugadors es lamentin i es queixin, tot i comprendre
la situació de la directiva», manifesta el tècnic, fent referència als
jugadors que es desplacen des de
Barcelona cada dia d'entrenament
i de partit.
Creixell vol que els pagaments
que efectua la directiva de forma
mensual estiguin al dia per evitar
problemes i malestar en el si del
club, sobretot en aquests moments
que l'equip ja ha abandonat els
últims llocs de la classificació.
L'entrenador vol que la junta es
conscienciï bé i se centri a solucionar els problemes en l'apartat
econòmic si és que vol que el
PalafiíigeU continuï a la tercera
divisió: «En aquests moments i
després de tot el que estem fent
i hem fet, no podem fallar. Ara
és quan més hem de respondre
tots. Començant per mi, passant
per la junta, els jugadors i el
púbUc». El Palafrugell ocupa el
setzè Uòc de la classificació del
gmp cinquè de la tercera divisió,
amb 21 punts, quatre més que el
cuer, que és el Manresa. Diumenge passat el Palafragell va guanyar
el Reus per 3-2.

La federació crearà una
comissió per estudiar
la situació de la 2a B

• Madrid.— I-a Federació Espanyola de Futbol crearà una comissió especial que estudiarà els
greus
problemes econòmics que
HOQUEI SOBRE PATINS
actualment pateix la segona divir
sió B. La nova comissió estarà formada per set membres: un representat de l'Associació de Futbolistes Professionals (AFE), un dels
entrenadors, un dels àrbitres, un
de la Lliga de Futbol Professional
(LFP), un de la tercera divisió i
dos de la segona divisió B. La fun-^
ció d'aquesta comissió serà^la^e
acordar, en una reunió celebrada rior. Els quatre primers de cada visitar tots els clubs de la categodimecres passat, que l'ampliació grup d'aquesta primera fase for- ria: «Primer es realitzarà un estudi
de tots els clubs de la catede la divisió d'honor per a la tem- maran el grup A en la segona i actual
goria
i
posteriorment se n'extrauels
quatre
darrers,
el
grup
B.
En
porada 1994-95 es realitzarà amb
ran
les
conclusions pertinents per
només un descens de la sèrie A-1 aquesta segona fase, els equips es d'aquesta forma actuar en consei la pujada de cinc equips de la tornaran a enfrontar en lliga a qüència», va manifestar ahir José
sèrie A-2 a la màxima categoria. doble volta, però comptaran els Ricardo Fernàndez Rodríguez,
Els clubs van acordar que la com- resultats aconseguits entre ells a president del Jerez i portaveu dels
petició de la A-1 de la propera la primera fase. Un cop finalitzada clubs de segona B, després de la
temporada —que encara serà de la segona fase, els sis primers del reunió que van mantenir els deledotze equips— constarà d'una lli- grup A i els dos primers del B gats territorials conjuntament amb
ga a doble volta i un play-off. Els jugaran les eliminatòries pel títol: membres de la comissió a la seu
vuit primers jugaran pel títol en els quarts de final, al millor de tres de la Federació Espanyola de Futsistema d'eliminatòria, enfron- partits i les semifinals i la final, bol a Madrid.
tant-se en quarts de final al mUlor al millor de cinc. Els quatre
En la reunió d'ahir, el comitè
de tres partits i en semifinals i la darrers classificats del grup B
final, al millor de cinc. Ela quatre jugaran les eliminatòries de des- estatal també va decidir establir
últims de la primera fase jugaran cens al millor de tres partits. Els una sèrie de mesures a curt terdues eUminatòries al millor de tres perdedors de la primera elimina- mini per fer el seguiment de la
partits i el perdedor de la segona tòria baixaran, mentre que els possible reestructuració per a la
baixarà de categoria. Totes les eli- guanyadors es tomaran a enfron- nova temporada. En el transcurs
minatòries seran a partits guanyats tar: el que perdi serà el tercer que del mes de març es realitzarà un
i, si un matx s'acaba amb empat, baixa i el que guanyi es mantindrà. estudi tècnic de la situació i en
es jugarà una pròrroga i, si cal, Totes aquestes propostes de l'as- la primera quinzena d'abril es consociació de clubs es presentaran vocarà altre cop els representants
es llançaran y «als.
La temporada 1994-95 la lliga en la propera assemblea de la de la segona B, per parlar de la
la disputaran setze equips dividits Federació Espanyola de Patinat- possible reestructuració de la cateen dos grups de vuit, segons la ge, que és la que haurà d'aprovar goria per a lles properes temporades. / Era
classificació obtinguda l'any ante- aquestes propostes.

El SHUM pujarà a la sèrie À-1 si guanya
a Mollet i el Blanes derrota el Vilanova
• Girona.—• L'Estrumetal SHUM
pujarà a la sèrie A-1 de la divisió
d'honor d'hoquei aquest diumenge si guanya a la pista del cuer,
el Mollet, i el Construcciones Laureano Blanes —el segon classificat— supera él VUanova, que és
el quart. Amb aquesta combinació
de resultats, els maçanetencs tindrien nou punts d'avantatge sobre
el quart —el primer equip que no
puja— a quatre jornades del final
i, per tant, amb només vuit punts
en joc. L'Estrumetal SHUM té un
partit assequible a la pista del'
Mollet, si es té en compte que el
conjunt selvatà no ha perdut cap
dels sis partits que han jugat en
aquesta segona volta. El Blanes ho
pot tenir més complicat contra el
Vilanova, però els blanencs també
són conscients que una victòria
reafirmaria les seves possibUitats
d'ascens.

Creixell demana a la
junta del Palafrugell
que paj^l les
mensualitats al dia
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