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HOQUEI SOBRE PATINS

TIR

£1 Farners puja à la
catalana i el SHUM
jugarà la fase d'ascens

Orobitg, bícampió en
l'estatal de tir olímpic
per a minusvàlids

• Girona.— El Farners ha aconseguit l'ascens a primera catalana
d'hoquei sobre patins perquè s'ha
classificat en segon lloc —i primer
de la territorial gironina—en el
grup 4 de segona catalana, mentre
que el SHUM, que abans de l'última jornada depenia d'ell mateix
per obtenir l'ascens, haurà de lluitar en una segona fase en la qual
participaran els cinc segons classificats dels grups de Barcelona
i els segons classificats de les altres
territorials. El campió d'aquesta
segona fase pujarà a primera catalana. / ELTUNT
..

I Santander.-— El tirador Uagosterenc Miquel Orobitg va guanyar
les- proves de carrabina pneumàtica i carrabina 3X40 en el campionat estatal de tir olímpiic per
a minusvàlids, en el qual també
va guanyar una medalla de plata,
en la modalitat de carrabina d'aire
matx i una de. bronze en la de
carrabina matx anglès del calibre
22. Orobitg, que és membre del
club Mífas de Girona i tirador
del club de tir olímpic Platja d'Aro, va ser el tirador que va obtenir
més medalles en, el campionat,
i ara té le portes obertes per representar-l'Estat Espanyol en el
pròxim camípionàt d'Europa, que
tindrà lloc a Finlàndia el mes que
ve./ELPUNT

Wi 2a catalana

-

GRUP4
. St. Cugat B-Tordera
Ripoll-GEiEG
Olot-Cassanenc
Breda-Ribes
Claret A-Sant Pere
SHÜM-Sentmenat
Farners-Cornellà
Caldes-Sants
Equip

r

St. Cugat B
Farners
Tordera
SHUM
Sant Pere
Sants
GEiEG
Sentmenat .
Caldes
Cornellà
Ripoll
Olot
ClaretÀ
Ribes
,
Cassanenc
Breda

6- 1
5- 8
11— 6
„ . suspès
4-12
3 - 4.
15—3
1- 8

El Llançà A s'imposa ^
en el gran premi de la
regularitat

PJ PG PE PP GF GC Pts.
30
30
29
30
30
30
30
29
29
30
30
30
30
29
30
28

25
24
21
23
19
"19
19
11
13
12
12
9
9
4
1
1

2 .3
0 6
4 4
0 7
5 6
5 6
2 9
4 14
0 16
3 15
1 17
1 20
0 21
3 22
0 29
0 27

M Lliga femenina
Andorra-lgualada B
Olot-Navarcles
".
Vlc-Barberà
Bigues A-Lloret
Bigues B-Arenys Munt
Corbera-GIrona
Canet-SantJosep
Igualada ArSants :'.

448
T
419
3
378
6
338
4
456
4
452
1
333
5
367
3
363
8
364 15.
282
8
335
6
344 12
355
0
600 ' 11
432
0

52
48
46
46
43
43
40
26
26
26
25
19
18
11
2
1.'

[
2—9
4 -^ 1'
5 - 2
suspès
1—2
0— 1
8 - 0
8- 1

Equip
PJ PG PE PP GF GC Pts.
Igualada A :
29 28 0 1 333 20 56
Canet
30 24 4 2 217 46 52
Bigues A
-29 23 3 3 227 31 49
Barberà
30 23 3 4 204 38 49
Vic 30 21 2 7 219 68 44
Corbera
30 17 2 11 150 80 àO
Lloret ^
29 17 1 11 118 130 35
ArenysMunt 30 15 3 12 148 101 33
Igualada B
30 13 4 13 134 127 30
Girona
30 10 -3 17 76 97 23 '
Sants
30 9 2 19 58 111 20
Bigues B
30 7, 2 21 55 139 • IB
Andorra
29 7 1 21 52 159 15
Olot
30 2 4 24 16 244
8
Navarcles
28 2 1-25 20 327
5
Sant Josep
30 1 1 28 10 319
3

Jçsep Panella, el tercer dret per l'esquerra, amb els components de la candidatura del club. Foto: ANNA CARRERAS.

FaneDa contímiara presidiíit el VikM
encara que el chib ^laiçi tes imimcpds
Xavi Lozano ha renovat com a tècnic del conjunt selvatà
EL PUNT

• Vilobí d'Onyar.— El president del Vilobí, Josep
Panella, assegura que la candidatura que ha presentat
el club per accedir a l'alcaldia del poble no afectarà
«en cap sentit» l'entitat, en el cas que guanyi les
eleccions. Panella precisa que un triomf a les mu-

nicipals no provocaria la dimissió de la-directiva
i justifica l'obertura del període electoral recordant
que aquest mes es compleixen quatre anys des de
les últimes eleccions a la presidència, i que té previst,
presentar-se a la reelecció. D'altra banda, Xavi LoZcmo ha renovat com a tècnic de l'equip.

'«Una possible victòria de la
rectius (Jordi Menció i Joan Alcandidatura del Vilobí a les elecsina). És més, encara que guacions municipals no afectarà per
nyem les eleccions municipals no
res el club». Josep Panella matisa
renuncio a continuar presidint el
amb aquesta afirmació la inforVilobí»', explica Panella, que ocumació apareguda diumenge ptissat
pa' l'onzè lloc, l'últim, a la llista
en aquest diari, en la qual es vinelectoral que ha presentat el club
culava l'obertura del període eleca les municipals. Panella va extoral en el club a una possible
posar la posició de l'entitat en
vifctòria de la candidatura del Viaquest sentit durant l'assemblea
lobí en les municipals. «El període
de socis que va celebrar divendres
electoral en el club s'obre perquè. passat, en la qual també va exaquest mes s'acaba un període
plicar els motius pèls quals s'havia
de quatre anys després de les úldecidit a presentar la candidatura.
times eleccions i toca obrir-ne un
Panella va comehtar als socis què.
altre. En cap' cas és un fet que
el motiu, principal pel qual el Vivingui provocat per una qüestió
lobí havia decidit presentar-se a
política perquè, entre d'altres co- „les municipals era queJ'actual alses, entre els set primers de la
calde del poble, Ramon Rovira,
candidatura només hi ha dos dino havia acceptat incloure tres

directius en una-llista de consens
que preparava. «Si presentem una
candidatura és perquè creiem que
els que la formen estan perfectament capacitats per portar eficaçment l'Ajuntament», constatarel president.
En la mateixa-assemblea, la directiva va demanar el consentiment dels socis perquè el club
decidís acceptar o renunciar a l'ascens a segona B, en el cas que
l'equip guanyi la promoció, sense
necessitat de convocar una assemblea. «La meva opinió és una més
de la directiva, però des del meu
punt de vista el Vilobí ha de jugar
a segona divisió B si guanya la
promoció d'ascens», conclou Panella.

H Campdevànol.-^ El Llançà A
ha estat el guanyador del gran
premi de la regularitat de .tir al
plat, que es va'acabar el ca^ de
setmana passat amb la tirada de
Campdevànol. En aquesta última
jornada el guanyador.per. equips
va ser el Palafrugell (71/75), davant del Sant Hüari i el Llançà
A. En la categoria individual, el
triomf a la prova de Campdevànol
va ser per a Àngel Antequera,
que va quedar davant de Josep
Crous, segon, i de Joan CuUell,
tercer./EL PUNT
TENNIS

El GEiEG perd la final
del grup argent del
campionat català
• Barcelona.— L'equip masculí
del GEiEG va perdre la final del
grup argent del campionat català
per 4-3 i diumenge disputarà la
promoció d'ascens al grup or contra el Sant Andreu. Els resultats
de la final que va perdre el conjunt
grlipista van ser: O. Martín s'imposa a Fidel López (GEiEG), per
6-3 i 7-5; M a r c F e r n à n d e z
(GEiEG) a G. Fraile, per 6-3,
5-7 i 6-3; C. Gonzalo a Sergi Sesa
(GEiEG), per 6-2,2-6 i 6-2; Xavier
Ramos (GEiEG) a D. Prades, per
6-2 i 7-5; Albert Moreno (GEiEG)
a E' Buiís, per 6-4 i 6-3; O. Martín-G.Fraile a Marc Fernàndez-Fidel López, per 7-5 i 6-3,
i C. Gonzalo-J. Fasius a Xavier
Ràmos-Albert Moreno, per 6-7,
7-6 i 6-2./EL PUNT

FUTBOL

FUTBOL

La pròxima edició de la copa Catalunya es
jugarà íntegrament durant la pretemporada

£1 romanès Gica Popescu va
negociar ahir els detalls del
seu fitxatge pel Barcelona

La competició s'ha modificat i començarà ja el 27 d'aquest mes
EDUAJRD BATLLE

• Barcelona.— El president de
la Federació. Catalana de Futbol,
Antoni Puyol, va anunciar ahir
que la copa Catalunya es començarà a disputar eí dia 27 i 28
de maig i que es jugarà íntegrament durant la pre-tempòrada;
Aquest canvi de dates també va
acompanyat d'un canvi en el sistema de competició, que s'ha apUcat per fer més atractiva la competició, ja que les dues últimes
edicions no han tingut l'èxit que
s'esperava. Curiosament, aquest
canvi ,de dates provocarà que la
competició de là pròxima temporada comenci sense que se sàpiga qui és el campió d'aquesta,
ja que la final, Palamós-Espanyol,
es jugarà el dia 20 de juny. •
En el p.
nou
Punt, El, 1995-05-17,
32. format de la copài

Catalunya hi haurà una fase A,
anonienada fase nacional, en la.
qual intervindran els equips de
tercera i segona divisió B que no
estiguin implicats en promocions
d'ascens ni de permanència. La
federació calcula que' en aquesta
fase hi participaran uns 27 equips,
que s'agruparan en grups de tres
equips en nou seus. Es classificarà
el primer de cada grup, i el sistema
de competició en aquesta fase serà
un torneig del tipus 3x1 en cada
grup. A la segona fase, anomenada fase tenritòrial, hi intervindran éls equips de primera catalana i de preferent i els campions de primera regional. En'
aquesta fase està previst qüe hi
participin uns 34 equips, que quedaran dividits també en grups de
tres, en dotze seus, i "es classi-
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ficaran els guanyadors de cada
grup. A la fase C, la fase play-ojf,
entraran en el sorteig tots els
equips que havien quedat exempts
de les dues fases anteriors pel
fet d'estar lluitant per l'ascens o
la permanència, a més dels classificats en la fase A i la fase B.
A l'última fase, anomenada lliga
de campions, hi entraran els
equips de primera i segona divisió
A i els classificats de la fase Ç.
El sistema de competició serà el
de quatre grups que s'enfrontaran
també, pel sistema 3x1. Els quatre
classificats es disputaran, els dies
26 i 27 d'agost, l'accés a la final.
Una altra variació és el sistema
de puntuació que s'ha establert:
les victòries vaídran tres punts,
l'empat a un o més gols, dos,
i l'empat a zero; només un. --•'••'

De la Pena accepta l'oferta barcelonista
ELPUNT
nald Koeman, a qui també va
substituir en el PSV Eindhoven.
I Barcelona.— El jugador internacional romanès Gica Popescu ^ Popescu ha miUtat també a la
va arribar ahir a Barcelona per
Universitat de Craiovà i a l'Steaua
concretar els detalls del seu fitxatd e Bucarest. El romanès serà el
ge pel FC Barcelona per a les
tei-cer fitxatge estranger del Barquatre pròximes temporades i està
celona per a la temporada que
previst que dem'à se sotmeti a
ve, després de Figo i Kodro.
una revisió mèdica. Popescu es
El^club barcelonista es va asva reunir ahir a la tarda amb el
segurar ahir la continuïtat d'Ivàn
•vice-president barcelonista Joan • de la Pefia per cinc temporades,
Gaspart, el directiu encarregat pel
ja que el migcampista ha acceptat
club de portar les negociacions
l'oferta del club. De La Pefia, que
del fitxatge, que fa uns dies va
havia rebut ofertes del Real Maviatjar a Londres per negociar
drid, el València, l'Atlético de Maamb el mateix jugador i el seu
drid i l'Inter de Milà, cobrarà 170,
club actual, el Tottenham. El jumilions de pessetes en cinc anys
gador romanès té 27 anys, juga
a canvi que s'augmenti la sçva
de defensa lliure i es pot convertir
clàusula de rescissió de contracte
en el substitut de l'holandès Róde .150 a 600 miliònS'de pessetes;

