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Espanya juga avui
contra Egipte el
segon partit del
mundial d'handbol
DdeG
Girona.- La selecció espanyola d'handbol s'enfrontarà
avui a Egipte en el seu segon
partit al mundial i després de lé
victòria obtinguda dimecres
passat contra Àustria.
L'equip d'Egipte va derrotar
per un gol (20-21) a Txecoslovàquia en la jornada de dimecres i
ocupa amb el seleccionat estatal
el primer lloc de la classificació.
A més d'aquest partit, dins de!
grup, avui també es juga l'Àustria-Txecoslovàquia.

Només queden sis jornades pel final i el tècnic parla de quatre victòries

Picón apel.la a la unitat i l'esfoiç
per sahíar el Sarrià del descens
«Si no estirem tots del carro, al final tindrem el que ens mereixem»
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Catorze països ja
s'han inscrit pel
mundial de cros
d'Amorebieta
Amorebieta (Biscaia).- Catorze països han formalitzat ja la
seva inscripció per tal de participar en el Campionat del Món de
cross, que tindrà lloc el proper
dia 28 a Amorebieta, i en el qual
prendrà part l'atleta de Sils Pere
Arco.
Angola i Sud-àfrica, una vegada aixecat Vapartheid \/ar\ ser
els primers països a inscriure's.
Entre els països inscrits també
s'hi troben Xile, Mèxic, Gran
Bretanya, Romania, Ghana, Tunis, Zaire, Austràlia, Fiji i Espanya que de moment fan un total
de 186 corredors inscrits.

Cipollini guanya
l'etapa deia ParísNizaonZulle
continua líder
Vaison la Romaine {Françaf.- L'italià Mario Cipollini (GB
MG) es va adjudicar la victòria a
la cinquena etapa de la ParísNiza, disputada entre Saint
Etienne i Vaison la Romaine, de
219 quilometrés.
L'italià va repetir triomf en
imposar-se a l'sprint al belga
Wilfried Nelissen, El suís Alex
Zuelle (ONCE) continua líder.

/29

Demà es fa el IV
Campionat de
tae-kwondo Ciutat
de Farners
DdeG
Santa Coloma.- Aquest dissabte es farà, al pavelló polisportiu de Santa Coloma, el !V
Campionat de tae-kwondo Ciutat de Farners en tècniques de
trencament, que tindrà jornada
de matí i tarda.
La sessió matinal començarà
a les deu i s'acabarà a la una, i a
la tarda la jornada serà de quatre
a sis. Els participants estaran
repartits en tres categories diferents, la A, que englobarà els
nois de 8 a 13 anys; la B, de 14 a
18, i la C, de més de 18 anys.
L'organització de la prova anirà
a càrrec del gimnàs Chois Lee
Farners i s'hi preveu l'assistència de membres de la majoria de
clubs gironins.

El Chois Lee queda
primer en el tiutat
de Cornellà de
Tae-kwondo

Picón vol que tothom doni el màxim en aquesta recta final. (Foto M. MOLAS).
JOSEP GUARDIOLA
Sarrià.- Miquel Picón apel.la a la
unió i el treball de jugadors, tècnics,
directius i afició per treure el Sarrià
de, la posició de descens que ara
ocupa i fer que l'equip salvi la categoria en les sis jornades que queden
pel final. El tècnic del Sarrià diu que
amb quatre victòries el Sarrià dependrà d'ell mateix i que, si no
s'arriba a aquest número, s'haurà
d'estar pendent dels rivals.
El Sarrià ocupa ara la penúltima
posició de la classificació amb tretze punts, dos menys que Seat i San
Antonio, que són els seus principals
rivals en la lluita per evitar el descens. Picón ha fet els seus números
i té clar que, «amb quatre partits
més guanyats, ens salvarem sense problemes, però, si no, depen-

drem dels nostres rivals». De totes maneres diu que «tant Seat
com San Antonio tenen millor
calendari que nosaltres i per això
estem obligats a fer un sobreesforç». El Sarrià ha de jugar encara
contra el Seat i el San Antonio, fet
que destaca Picón. «Aquests dos
partits s'han de guanyar pràcticament per força, però amb això
no n'hi haurà prou».
L'entrenador del Sarrià no ha pogut fer, per diversos problemes, el
mateix equip durant tot l'any i per
això ara davant d'aquesta recta final de la lliga i del molt que s'hi juga
l'equip diu que «és el moment que
tothom hi posi el coll i que jugadors, tècnics, directius i també
aficionats ens mentalitzem que
hem d'estirar del carro plegats si

no volem baixar». Picón també
diu que «hi ha suficient equip per
salvar-se, però la gent ha d'agafar consciència que s'ha de donar
el màxim durant un mes i mig, i
que s'hi ha d'anar a mort i sense
reserves». A més afegeix que «si
arribem a final de temporada i
baixem, el Sarrià tindrà el que es
mereix, perquè tothom té els
fruits del que ha treballat i del
que s'ha esforçat».
Aquesta recta final de la lliga
comença amb el partit que jugarà
diumenge que ve el Sarrià a casa
contra el líder Tres de Mayo, equip
que tot i ser molt difícil, no espanta
Picón. «No llançaré la tovallola a
sis jornades del final i prepararem cada partit com si fossin
finals».

La Copa del Rei es jugarà a Barcelona a Tabril

El Puigcerdà rescindeix el
contracte al canadenc
Boileaup que ja és al seu país
M.A.CRISPf
Puigcerdà.- El Puigcerdà-La
Molina ha rescindit el contracte al
seu jugador canadenc Boileau, que
ja ha tornat al seu país i que per tant
ja no jugarà la Copa del Rei amb el
conjunt gironí. La competició copera no es disputarà fins al primer cap
de setmana del mes d'abril. La
Copa estatal de categoria júnior es
jugarà a Puigcerdà amb sis equips
participants.
Un cop acabat el campionat de
lliga, el Puigcerdà i el canadenc
Boileau van arribar a un acord per
rescindir el contracte que unia el
jugador al conjunt cerdà, ja que
Gimnàstica artlSticai EI pavelló de Palau va ser l'escenari de la Copa durant la lliga el seu rendiment no
Consell de Gimnàstica Artística, en la qual van prendre part gimnastes de havia estat l'esperat en un principi.
diverses escoles gironines. En la categoria infantil, les^ tres primeres Això farà que el conjunt de la Cerclassificades van ser Rosa Saubí (Sant Gregori), Teresa Cazorla (Sant danya no pugui comptar ja amb
Gregori) i Irene Moreno (Llagostera). En la categoria aleví, les primeres van aquest jugador per a la Copa del
ser Glòria Reixach (Sant Gregori), Elena Estévez (Sant Gregori) i Moret Rei, que es jugarà els dies 2, 3 i 4
Codina (Sant Gregori). En la categoria benjamí, van ser Coral Alsina (Sant d'abril a la pista de gel del FC
Gregori), Elías Giménez (Sant Gregori) i Anna Albertí (Llagostera). En Barcelona.
infantil masculí, el pòdium va ser ocupat per Albert Gordon (Llagostera),
El divendres dia 2 d'abril s'enJoaquim Trias (Llagostera) i Ramon Corney (Sant Gregori). En la categoria frontaran en un partit de quarts de
cadet femení, la guanyadora va ser Eva Albertí (Llagostera), i en la final el Gasteix i el mateix Barcelomasculina van ser Pau Delgado (Maristes) i Gustau García (Llagostera). na, el guanyador del qual haurà de
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jugar contra el Jaca el dia 3. El
dissabte també s'enfrontaran el
Puigcerdà-La Molina i el Txuri. Els
guanyadors d'aquests dos partits
jugaran la final de la Copa el diumenge dia 4 a partir de dos quarts
d'una de la tarda. Aquest partit serà
televisat.
Copa Espanya Júnior
Els dies 16, 17 i 18 d'abril es
jugarà a la pista del Puigcerdà la
Copa estatal de categoria júnior, en
què prendran part els equips del
Barcelona, Txuri, Gasteiz, Jaca,
Boadilla i els amfitrions del Puigcerdà. El Palau de Gel de Puigcerdà
també serà l'escenari del Torneig
internacional d'hoquei sobre gel de
Puigcerdà en categoria aleví i infantil que es jugarà els dies 19, 20 i 21
de març. En aquest torneig, hi prendran part equips de l'Estat espanyol
i també francesos. Concretament
els participants seran el Font-romeu, Toulouse, Andorra, Barcelona, Jaca, Skating i l'equip amfitrió
del Puigcerdà.

Cornellà de Llobregat.- Els
alumnes del gimnàs Chois Lee
van tenir una actuació destacada en el Torneig Ciutat de Cornellà de Tae-kwondo aconseguint el primer lloc per equips.
En ia categoria A, de participants fins a 10 anys, el Chois
Lee va quedar classificat en el
segon lloc amb un equip format
per membres de diversos clubs
gironins. En la categoria B, el
Chois Lee Salt, format per Jordi
Oliveras, Caries Vidal, Jaume
Pérez i Manel Naranjo, va aconseguir la tercera plaça. En la
categoria C, de més de 14 anys,
el Chois Lee Girona, format per
Josep Maria Alsina, Alfons Enric Pérez, Pere Recuero i David
Pablos, va ser primer. Per la
seva banda, en aquesta mateixa
categoria el Chois Lee Sant Narcís, format per Antoni Paredes,
Josep Zacarías, Ana Fuentes i
Sebastià Aymerich, va ser tercer. El Chois Lee Salt, format
per Lluís Camps, Lluía Cerdà,
Manel Flores i Enric Boldo, va
ser quart.
En la modalitat de combat els
competidors del Chois Lee Girona van ser Àlex Abadia, Caries
Esteban, Rozas i Lluís Cerdà,
conjunt que va quedar tercer en
la classificació per equips. En
modalitat individual, Àlex Abadia va aconseguir la medalla d'or
en guanyar quatre combats. Per
altra banda, Carles Esteban va
ser segon després de guanyar
tres combats.

ElMifasperd
contra el Logrono
SinBarrerasperla
mínima (47-49)
Figueres.- L'equip gironí del.
Mifas, que milita a la Segona
Divisió estatal, va perdre contra
el Logrono Sin Barreras en la
tercera jornada del campionat
de lliga.
El resultat final del partit va
ser molt ajustat, ja que l'equip
de la Rioja va guanyar per un
mínim de 47-49. El partit va ser
molt igualat i només en la part
final va decantar-se la victòria
del costat visitant.
Aquest cap de setmana el Mifas tindrà doble jornada de competició, ja que demà dissabte
jugarà a Pamplona contra l'Irumi i diumenge ho farà a a Logrofío contra el Logrorío Sin Barreras. Aquesta doble jornada té
com a'objectiu abaratir els costos de la competició.

