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3 1 FUTBOL
Ahir es va acabar
el termini per fer
fitxatges a Segona
B i Tercera

contra Quim Costa quan aquest era base del Barcelona, és pare recent, un dels pivots més amples que mai
hagi tingut el Valvi i assegura que l'ACB és la millor
lliga del vell continent. És Tim Kempton.

Juga a golf, li agrada el bàsquet de carrer, no ha jugat
cap partit oficial des-que va deixar el Llemotges a
finals de la temporada passada, té una llarga experiència a la NBA i també a Europa, havia jugat

Tim Kempton: «No he jugat cap partit
seriós des que vaig deixar el Llemotges»
Malgrat tot, el pivot del Valvi es mostra convençut de poder ajudar el seu nou equip
però amb la resta hi h a molta
diferència,' que aquí no existeix». Kempton també va explicar que coneixia Quim Costa de
quan aquest jugava amb el FC
Barcelona: «El recordo en un
Open McDonalds j u g a t a
Roma» i en broma va afegir:
«per cert, Denver va guanyar el
Barca».

J.G.
Girona

En la presentació del nou jugador, el president del CB Girona, Joaquim Vidal, va destacar
el fet que per Kempton no és
nou substituir Lock, ja que la
temporada passada va fer-ho a
Llemotges. Aquestes paraules
van anar acompanyades d'una
clara ganyota del jugador, que
també va explicar: «Des que
vaig deixar l'equip francès," al
final de la temporada passada
no he tornat a jugar un partit
seriós de bàsquet, però espero
estar bé en poques setnianes i
ajudar l'equip al màxim». També va repassar la seva breu estància als Hawks en els darrers
mesos: «De fet vaig anar allà
per tres setmanes, però no sé
perquè, ja que no tenien cap'
mena. d'interès amb mi i vaig
perdre-hi el temps».
Keiiipton va destacar el que
més li agrada fer en una pista
de bàsquet: «Als Estats Units
molts jugadors s'inicien a jugar
bàsquet en el carrer i aquest és
el joc que més m'agrada, córrer
i difrutar. De fet, la meva màxima jugant a bàsquet és divertirme». En aquest aspecte va reconèixer: «Que l'any passat al
Llemotges no vaig fer-ho gaire.
L'entrenador volia defensa, jo
feia el que ell deia i l'equip
g u a n y a v a , però ho em
divertia».
Sobre el seu nou equip va,
explicar: «pels informes que
m'han donat i algun jugador
que conec per haver jugat contra ell, crec que l'equip pot estar a dalt i aspirar al màxim.
Per la meva banda aportaré tot

Fins a final dé lliga

JORDI RIBOT

Kempton va fer ahir el seu prfmer entrenament amb el Valvi Girona.

allò que estigui a la meva mà».
Kempton també va fer una valoració de les lligues europees:
«Per la meva experiència a Itàlia i França i pel que sé d'Espa-

nya, crec que l'ACB és la lliga
més forta del continent. Té bons
jugadors, bons equips i hi ha
molta igualtat. A Itàlia i França hi ha sis o set equips bons.

Avui rep el Txuri i demà, el FC Barcelona

Joaquim Vidal també va explicar que el contracte amb
Kempton: «és de moment fins a
finals d'aquesta temporada i
l'hem portat perquè ara era la
opció més ferma del mercat, ja
que és traçat d'un jugador contrastat i que té experiència a la
NBA i a Europa, fet que pot
afavorir la seva ràpida integració». També va reconèixer que:
«davant la posició que ja havia
mostrat Lock anteriorment, el
club s'havia^preguntat quin podia ser el futur del pivot i per
això estàvem preparats i trobar
un relleu a Lock va ser tantràpid».
Tim Kempton es deleix per
debutar diumenge, però no ho
farà amb el 7, número que ja
tenia reservat quan a la temporada 89/90 havia arribat a un
acord amb l'equip gironí. En
l'acte d'ahir, Kempton va recordar que: «Un dia d'agost del 89
ja era a l'aeroport per venir a
Girona i vaig rebre una trucada
del meu equip de la NBA, Charlotte anunciant que no em deixaven marxar. Vaig quedar
molt frustrat». L'avió que sortia l'agost del 89 des de Nova
York ha arribat a Barcelona el
gener del 97. Welcome Tim.

L'equip de rugbi juga amb el CN Barcelona

El Gel Puigcerdà afronta un doble La baixa forma del GEiEG 11 treu
compromís que li marcarà el futur opcions de ^umar el primer triomf
FRANCESC SENPAU
Puigcerdà

Els jugadors del Club Gel
Puigcerdà la Molina afronten
avui i demà un doble compromís, que serà decisiu per decidir si realment aspira al títol de
lliga, ja que reben la visita del
Txuri i del FC Barcelona. Els
capritxos del calendari federatiu han fet que durant les dues
setmanes després del parèntesi
nadalenc s'hagin de disputar
partits en diumenge, i això pot
suposar
als equips
Diari de
Girona, per
1996-01-13,
p. 30. menys

preparats un handicap difícil
J.M.A.
de superar.
Girona
Entre els jugadors i tècnics
del Puigcerdà hi ha confiança
L'equip de rugbi del GEiEG
que es puguin derrotar ambdós té davant seu un difícil comprorivals i distanciar-se al capda- mís, ja que s'haurà d'enfrontar
, vant de la classificació, si bé són al CN Barcelona. El primer
conscients que caldrà veure partit de l'any, doncs, es prequin és l'èstat físic dels juga- senta vital, de cares a començar
dors després del partit del dis- a decidir el futur -immediat de
sabte, que es preveu molt in- l'equip grupista, que ara matens, i més si es té en compte els teix es presenta bastant negre,
darrers enfrontaments amb els ja que ocupa l'última posició de
bascs. L'enfrontament d'avui la classificació, sense conèixer
serà a 2/4 d ' i l del vespre, i el de encara la victòria.
demà, a les 3 de la tarda.
El jugador del GEiEG Jordi

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Mis afirmava al respecte del
partit de demàque «si s'hagués
disputat immediatament després del que vam jugar amb les
Abelles, estic segur que guanyaríem, ja que havíem millorat
molt el joc respecte a l'inici de
la temporada, i a més ens trobàvem en bona forma. Ara, però,
tot ha canviat, ja que portem un
mes en "blanc, i afrontem el
matx fora de forma». Mis afegia,
que lés opcions de victòria del
GEiEG passaven perquè «el CN
Barcelona no s'hagi entrenat
durant les festes».

3 3 HANDBOL
Duel d'invictes a
. Sant Narcís entre
elGEiEGiel
Palautordera

El Llíria es mostra
satisfet amb la
sentència del cas
que té amb l'ACB
DdeG
Llíria (València).- El Llíria va qualificar «d'èxit rotund», la sentència al seu
favor que estima la seva demanda contra l'Associació
de Clubs de Bàsquet (ACB),
per la no-admissió del club
valencià en la lliga 93-94. La
sentència especifica que
s'accepta la demanda interposada pel CB Llíria SAD
contra l'ACB, i que condemna la mateixa ACB a indemnitzar el club pels danys i
perjudicis derivats de la noadmissió a la lliga.

El Mifas inicia
demà la lliga de
2a de bàsquet en
cadira de rodes
Figueres.- El Mifas inicia
demà là temporada a la Segona Divisió nacional de
bàsquet en cadira de rodes,
rebent la visita del CEM.
L'equip figuerenc afronta
aquesta competició després
d'haver assolit una brillant
segona posició en la lligà catalana, només superat pel
Trauma 68, equip que ja ha
assolit l'ascens a la Primera
Divisió. El Mifas per la seVa
banda haurà de jugar una
promoció d'ascens amb el
Costa D a u r a d a de Tarragona.
El Mifas està integrat per
Fermí Sidera, Miquel Coll,
Jaume Llorens, Carlos Bermúdez, Juan López, Francisco Javier Sànchez, José Luís
Luna, Fraíicisco Martín,
Gregorio Cabello, Medard
Bosch, José Mari Gómez i
Javier Aldàmiz. El president de l'entitat és Pere Tubert i l'entrenador Manuel
Pérez. L'entitat figuerenca
també compta amb dos delegats, José Miguel Ramos i
Juan Luna, i un xofer i mecànic, Manuel Molina.

El GEiEG de
bàsquet rep avui
la visita de
l'Hispà Francès
Girona.- L'equip de bàsquet femení del GEiEG rep
avui a partir de dos quarts
de nou del vespre la visita de
l'Hispà Francès. L'equip
que dirigeix Carles Suris
haurà de fer front a un equip
que ocupa la quarta posició, i
que ha perdut tan sols quatre dels vuit partits que ha
disputat. Les opcions de victòria de les gironines passen
perquè aquest període festiu
no hagi afectat l'eficàcia
ofensiva de Ventura i Buil, i
la consistència defensiva de
tot l'equip.

