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LockïRosano
s'entrenen per
culpa de la grip
DdeG
Girona.- Els jugadors del.
Valvi Girona Rob Lock i
Juan Rosa no es van entrenar ahir per culpa de la grip,
però sembla que no-tindran
problemes per preparar junt
amb els seus companys el
pròxim compromís de lliga
que el Valvi jugarà a la pista
de rUnicaja aquest dissabte.
Qui si va entrenar ja amb
certa normalitat va ser l'escorta Jordi Pardo, que no va
poder jugar diumenge passat perquè havia estat inactiu tota la setmana passada,
també a causa d'una grip.

L'esquiador Jordi
Pujol guanya la
combinada del
Trofeu Nescafé
Astún (Osca).- L'esquiador de Camprodon Jordi Pujol, retirat ja de la competició a nivell professional, va
ser el guanyador de la combinada del XX Trofeu Nescafé, en la qual es van sumar
un eslàlom gegant i un eslàlom especial celebrats a l'estació hivernal d'Astún. La
victòria en fèmines va ser
per a l'aragonesa Virgínia
Mur.
. En l'eslàlom especial, els
guanyadors van ser Albert
Rovira i Silvia del Rincón.
Jordi Pujol va ser tercer, el
mateix lloc que li havia servit per guanyar aquesta prova en la qual era present tot
l'equip estatal. Pujol va demostrar que encara es manté en forma, tot i no competir
assíduament.
Categoria masculina: 1.
Jordi Pujoi (F.Gatalana); 2. Albert Rovira (F..Catalana); 3.
Eduardo Nogués (F.Basca).
Categoria femenina: 1. Virgínia Mur (F.Aragonesa); 2. Silvia del Rincón (F.Basca^j; 3. Helena Carreras (F.Catalana).

Els favorits,
endavant en el
campionat gironí
cadet de tennis
Girona.- El campionat gironí cadet de tennis, que es
disputa a les pistes del CT
Llafranc ha vist com els
principals favorits conti:
nuen endavant després de
dues rondes.
Masculins. 2a ronda: G.AvelJaneda a M.Barti, 6-1 i 6-0;
J.EscatUar a JM Coll, 6-0 i 6-3;
T.Robledo a C.Albano, 6-0 i 6-1;
R.Saperas a M.Riera, 6-3 i 6-1;
P.Masdevall a J.Martín, 7-5, 61; J.Borrisser a F.Pascual, 6-0,
6-0; V.Funosas a J.Vinolas, 6-2,
6-2; J.Marcó a S.Raset, 6-2, 4-6,
6-2; P.Figueres a M.Pla, 7-5,6-1;
P.Barneda a L.Pons, 6-0, 6-1;
E.Regincòs a E.Bosch, 6-2, 6-3;
X.Sànchez à R.Taberner, 6-2, 61; Saborit a Novella, 6-0, 6-0.
Femenins. 2a ronda: C.Fontelles à R.Ballell, w.o; J.Lloveras a M.Sotomàyor, 6-2, 6-2;
M.PLanas a L.Noguerol, 6-3, 60; T.Esteve a A.Font, 6-3, 6-0;
A.Cros a M.Mozo, 6-0, 6-0;
A.Berdala a A.Aiguaviva, 6-0,
6-1; R.M;Banchilleria a M.Blanco, 4-6, 6-4, 6-2.

Segons la Federació Espanyola, només en poden jugar quatre

El Sarrià presenta un recurs per
l'alineació de cinc jugadors júniors
L'equip porta tres victòries seguides i diumenge torna a jugar a casa
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• Jaca, descartada
com a candidata dels
Jocs d'Hivern del 2002
Lausana (Suïssa).- El Comitè Olímpic Internacional
va elegir les ciutats de Salt
Lake City (Estats Units),
Quebec (Canadà), Ostersund
(Suècia) i Sion (Suïssa), com
les quatre candidates finalistes per acollir els Jocs
d'Hivern de l'any 2002. Amb
aquesta decisió, feta pública
pel president del COI, Joan
Antoni Samaranch, Jaca
queda fora de la lluita per
acollir aquest esdeveniment, com també queden excloses Soçtxi (Rússia), Tarvisio (Itàlia), Graz (Àustria) i
Poradtatry (Eslovàquia).
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• La Pirena 95, que
acabarà a la Molina,
arrenca diumenge
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RICARD CAMO

Una acció del partit de diumenge passat entre ei Sarrià i èl Lleida.

DdeG
Girona

La Unió Esportiva Sarrià va
enviar ahir un plec de descàrrecs per l'alineació de cinc jugadors júniors en el primer equip
de l'entitat, quan segons la Federació només quatre poden tenir fitxa amb l'equip sènior. En
aquest dossier enviat, el Sarrià
adjunta un escrit de descàrrec,
un apartat de la reglamentació
vigent i fins i tot retalls de
premsa.
El conjunt sarrianenc ha alineat habitualment Arcega, Ro-

dríguez, Portoles i Coll i també
en algun partit Font, però mai
els cinc junts. El problema és
d'interpretació de reglament,
ja que segon la federació els
quatre jugadors han de ser sempre els mateixos i per tant les
fitxes júniors del primer equip
han de ser nominals. Per contra, el Sarrià havia interpretat
que el màxim de júniors alineats eren quatre, però que no
havien de ser forçosament els
rnateixos. En el seu descàrrec
els gironins addueixen que en
cap moment hi ha hagut mala
fe en les accions fetes.
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Segons com determini el comitè, que es reunia a última
hora del dia d'ahir, el Sarrià
podria 'ser multat econòmicament, o bé ser sancionat amb
algun punt si s'entén que hi ha
hagut negligència. Si això final
succeís, la sanció arribaria en
un moment molt inoportú, ja
que l'equip de MiquelGlot ha
reaccionat en les últimes jornades en aconseguir sis punts en
tres partits. Diumenge vinent
jugarà el tercer partit consecutiu a casa contra un Terrassa
que sembla assequible per continuar la remuntada.
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Girona.- Aquest pròxim
cap de setmana començarà
la Pirena 95 que tindrà el
seu punt i final a l'estació de
la Molina. En total, la cursa
tindrà catorze etapes, de les
quals dues seran nocturnes.
La sortida es farà diumenge
des de l'estació de Formigal i
el final de cursa que tindrà
lloc a la Molina, serà el dia
11 de febrer. Aquesta és la
cinquena edició d'aquesta
prova, que fins ara ha estat
guanyada per dos holandesos, un francès i un austríac.

• El gironí Orobitg
s'adjudica la tirada
d'armes de Súria
. Girona.- El tirador paralímpic del Mifas i pertanyent al club de tir Platja
d'Aro, Miquel Orobitg va
guanyar la I Tirada internacional d'armes pneumàtiques celebrada a Súria el
passat cap de setmana. En
a q u e s t a competició van
prendre part tiradors de
Manresa, Terrassa, Sabadell, Barcelona, Saragossa",
Andorra, Còrsega, Pamiers,
Perpinyà i el matejx club organitzador. Es varen fer
dues proves, carrabina i pistola. Els resultats en carrabina sènior van ser els següents: 1. Miquel Orobitg
(Llagostera), 583 punts; 2.
Carles Llorens (Andorra),
505; 3. F e r r a n Campas
(Manresa), 502.

• I Torneig de tir amb
arc de sala a les Preses
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Entrega de premis del Caixa Girona de BTT
Platja d'Aro.- Diumenge passat va tenir lloc àl
restaurant La Terrassa de Platja d'Aro la festa
de cloenda de la temporada de moutain-bike, en
la qual, al marge de guardonar tots els campions
de les diferents categories —a la fotografia—,
també es va fer "un reconeixement als corredors
que han assolit èxits en proves d'alt nivell, com
Fina Soler, Jordi Serra, Eduard Ayats i Pep
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Permanyé. El campió absolut del trofeu Caixa
Girona va ser Miquel Campasol. La Festa va
comptar amb la presència de Joan Canals, delegat territorial d'Esports; Pere Mas, diputat d'Esports; Miquel Arbós, president de la Federació
Catalana de Ciclisme i Sebastià Carré, sotsdirector de la Caixa de Girona i àrab l'assistència
d'uns 350 invitats.

Les Preses.- Diumenge
passat es va iniciar el primer
campionat de tir amb arc de
sala que organitza el centre
cultural de les Pjreses. La
competició constalrà de set
proves i per poder puntuar
s'ha de participar en quatre
com a mínim. En la primera,
Jordi Bassols va guanyar la
categoria corbat masculí
a m b 201 p u n t s ; Josep
Cruells, amb 272 punts en la
de politges; Josep Planella
en arc nu, amb 195 punts; i
Antoni Lecuona, amb 201
punts en la de promoció.

