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ESPORTS
El Vila de Blanes i l'Ajuntament blanenc han presentat una proposta per acollir la fasefinalde la Copa del
Rei d'hoquei amb vuit equips. Això significa un canvi
en les bases de la competició-, que preveuen una «final

four» amb només quatre conjunts. La Federació accepta la petició del Blanes, sempre que la resta
d'equips de Divisió d'Honor no s'hi oposin. El club
blanenc vol saber alguna cosa a principis d'abril.

Els clubs tenen l'última paraula
La Federació accepta que Blanes aculli la fasefinalde la Copa del Rei d'hoquei amb
vuit participants, sempre que tots els equips de Divisió d'Honor hi estiguin d'acord
JORDI FERRER
Blanes

El Vila de Blanes ha fet un
pas endavant. Dies enrere comentàvem que la Federació
mantenia que la fase final de la
Copa s'havia de disputar en un
format de «final four» de quatre
equips. El Vila de Blanes, amb
el suport de l'Ajuntameiit, té
presentada des de fa tres mesos
una proposta a la Federació
molt diferent: una fase final
amb vuit participants, amb totes les despeses pagades pels
organitzadors. El màxim organisme de l'hoquei estatal no
troba t a p impediment per canviíir el sistema de competició
sempre que els clubs de Divisió
d'Honor hi estiguin d'acord. A
més, la Federació ha hagut
d'organitzar, per falta de peticions de clubs, les dues darreres
edicions, celebrades a Sant Sadurní d'Anoia i Cerdanyola del
Vallès. El fet que el Vila de
Blanes hagi pres la iniciativa i
tingui tant interès li concedeix
moltes opcions. Falta veure
quina és la resposta dels clubs.
La Federació espanyola de
patinatge, en la seva secció
d'hoquei, té previst consultar
per escrit la proposta del Blanes quan acabi la segona fase
de la lliga. D'aquí a dues setmanes els clubs de Divisió d'Honor
coneixeran a fons el sistema de
competició que preveu el Blanes i s'haviran de pronunciar. Si
tan sols un club presenta alguna objecció, la Federació haurà
de buscar alternatives (s'ha rumorejat que la ciutat d'Oviedo
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La selecció
estatal juvenil
d'hoquei convoca
Santiago (Blanes)
J.F.
Blanes.- La selecció estatal juvenil d'hoquei sobre
patins ha convocat Christian Santiago (Vila de Blanes) per a una concentració
de preparació. Santiago és
un jugador de 15 anys que ha
tingut l'ocasió de debutar
aquesta temporada, amb
una més que acceptable ocasió, amb el primer equip del
Vila de Blanes a Divisió
d'Honor. El jove jugador ha
a l t e r n a t l'equip juvenil,
amb el de Segona Catalana i
el de Divisió d'Honor.
El seleccionar juvenil, el
gironí Miquel Umbert, vol
començar a veure jugadors
de cares a l'europeu que
s'haurà de disputar a començaments de la temporada vinent. L'edició d'aquest any
va acabar amb el títol de la
selecció espanyola, que tenia a les seves files el Uoretenc Jaume Homs.

Masferrer
(GEiEG) anirà a
una concentració
al CAR
OSCAR RODBAG

El Barca podria ser un dels equips que visiti la pista del Blanes a la'fase final de la Copa.

també ha mostrat el seu interès). El delegat del Vila.de Blanes, Àlex Ros, ha explicat que
el mateix president de la Federació, Josep Maria Ignacio, s'ha
compromès a fer d'intermediari
en cas que algun club no vegi
amb bons ulls una fase final de
vuit equips.
El sistema de competició ^^^
Per ara, només és segur que
la final de la Copa serà retransmesa en directe per La 2 de
Televisió Espanyola el dissabte

Té 26 anys i juga amb l'Institut

6 de juliol. L'actual sistema assenyala que el dia abans s'han
de jugar les dues semifinals. La
candidatura del Blanes preveu
quatre dies de competició: els
quarts de final, dimecres i dijous; semifinals, divendres i final, dissabte. Els quatre equips
que juguin el «play-off» pel títol
accedirien de manera directa a
la fase final i els dotze restants
de Divisió d'Honor es distribuirien en dos grups de sis. Els dos
primers de cada grup completarien el quatre de vuit de la fase
final.

Àlex Ros ha assenyalat que
el Vila de Blanes vol tenir alguna notificació en ferm de la Federació a principis d'abril «perquè no podem m u n t a r u n
esdeveniment d'aquest tipus
només im mes abans». Ros creu
que la proposta beneficia l'hoquei i la ciutat i en destaca els
al·licients: «Un esport com l'hoquei necessita promoció. Fer
quatre dies de competició vol
dir veure els millors equips d'aquest esport a Blanes, i estic
segur que el pavelló s'ompliria i
que la premsa en parlaria».

Girona.- L ' a t l e t a del
GEiEG Cristina Masferrer
ha estat convocada per una
concentració de tanques al
Centre d'Alt Rendiment de
Sant Cugat del Vallès. La
concentració es farà aquest
cap de setmana sota la supervisió de José Luis Gonzàlez. Els atletes hauran de
sotmetre's, entre altres proves, a un test de força amb la
màquina russa i se'ls mesurarà la força reflexa i la força
explosiva. La setmana vinent es farà una altra concentració amh la participació, entre altres, de la també
grupisía Arantxa García.

Guttman

El gironí Pep Solé participa a
TAII-Star de bàsquet en cadira
de rodes que es fa a Madrid
DdeG
Girona

El jugador gironí de bàsquet
en cadira de rodes, Josep Solé
ha estat convocat per participar
en el partit AU-Star de la Divisió d'Honor de la lliga estatjal
d'aquest esport paralímpic. El
partit tindrà lloc demà dissabte
a Madrid i en el mateix s'enfrontaran l'actual campió de lliga, el Fundosa de Madrid i un
combinat All-Star de jugadors
de la restà d'equips de la categoria, entre els quals destaquen els estrangers i els membres de la selecció. Pep Solé
també ha estat convocat per
participar a la Paraolimpíada
d'Atlanta, on la selecció estatal
és una clara favoritàper aconseguir una medalla.
El jove jugador gironí, de 26
anys d'edat, es va formar esportivament en els clubs ARO BC i
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Guíxols,
on jugava
quan als

divuit anys va patir un accident
que li va comportar una paraplegia i una vida amb cadira de
rodes. A partir d'aquest moment va seguir practicant el
bàsquet amb cadira de rodes
formant part dels equips Mifas,
amb el qual va jugar a la Segona Divisió, i Trauma, amb el
qual ja va fer-ho a la Divisió
d'Honor. Les dues darrers temporades ha jugat al CE Institut
Guttman, també a la màxima
categoria d'aquest esport.
Bon historial
El balanç esportiu de Pep
Solé ja és força important, ja
que fins ara ha participat amb
la selecció estatal en el Campionat del Món, celebrat a Edmonton (Canadà) l'any 1994 i al
Cíimpionat d'Europa, on va
perdre la final amb el Regne
Unit en un partit que es va
decidir per un sol punt.
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Presentació de l'equip JM Sport de ral.lis
L'equip JM Sport de ral.lis va fer la presentació tant dels pilots com del vehicle amb què
competirà enguany. L'equip gironí comptarà
amb un Peugeot 205 ral.li, que pilotarà Jordi
Mascort, de 23 anys, i que en fa dos que participa
en eslàloms automobilístics. Mascort tindrà com

a copilot un gironí resident a Figueres, Miquel
Font, que fa quatre anys que està relacionat amb
el món del motor. El jove duet gironí pendrà part
entre d'altres en el ral.li de Salou, el 2000 Viratges, el ral.li Empordà, i la primera etapa del
Catalunya Costa Brava.

