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BÀSQUET

£1 VaM ja ha igualat el nombre de plens
r^ístrats a Fonlajau en tota la lliga passada
Oiiiple un 99% de la capacitat, de mitjana, i no ha baixat en cap partit dels 4.000 espectadors
JOANPUNTf

H Girona.— El pavelló de Fontajàu ja ha registrat vuit plens en els partits del Valvi aquesta
temporada, el mateix nombre que al llarg de
tota la temporada passada, en què tres vari
Fontajàu i el Quinto Centenario, els recintes on disputen els
seus partits el Valvi i el Càceres,
respectivament, són els pavellons
que allotgen proporcionalment
més públic en els partits de lliga
de l'ÀCB. A Càceres han omplert
aquesta temporada en tots els partits menys amb la visita del Múrcia. A Fontajàu, en canvi, s'han
registrat vuit plens en els catorze
partits de lliga que hi ha- disputat
l'equip de Costa. Dels sis en què
no s'ha aconseguit omplir, en quatre s'ha registrat un tant per cent
d'assistència superior al noranta
per cent de la capacitat i en cap
circumstància el nombre d'espectadors ha estat inferior als 4.000,
un 75 per cent de la capacitat
total.
L'expectació creada en els primers partits dé lliga va provocar
que, després d'haver-se disputat
set jornades a Fontajàu, la mitjana
de públic se situés en 5.247 espectadors per partit, 223 per sobre
de la capacitat de localitats de
seient. Però els mals resultats a
casa van frenar el creixement d'interès. Amb motiu de la visita del
Caja San Fernando, el nombre
va reduir-se fins a 4.869. La pitjor
entrada registrada aquesta campanya va donar-se en el darrer
partit de la primera volta a casa.
En aquella ocasió, el Valvi-Andorra va atreure 4.071 persones.
Dels cinc partits que l'equip gironí
ha jugat a casa a la segona volta,
només s'ha superat la capacitat
en dues ocasions, contra el Gran
Canària (5.096) i contra l'Estudiantes (5.027).
Diumenge passat va visitar Girona un dels quatre equips considerats grans, el Real Madrid.
Malgrat que l'entrada va ser molt
alta (4.884), no es va arribar a
prçduir el novè ple de la campanya.
Descens poc apreciable
Tot i la decepció provocada pels '
darrers mals resultats, èl descens
no ha estat tampoc molt gran i,
moít probablement, aquesta tem-

produir-se en les eliminatòries per la permanència. El conjunt de Girona, que ja és el
setè equip amb un nombre més alt d'espectadors per partit, omple un 99 per cent de
la seva capacitat, de mitjana, marca que com-

parteix amb el Càceres. Malgrat que, des de
principi de desembre,- s'ha apreciat un lleuger
descens en el nombre d'espectadors per partit,
mai no hi ha hagut menys de 4.000 espectadors
a les grades en un partit del conjunt local.
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Nota: Toies les dades han estat facilitades per l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB).
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EL PUNT.

porada entrarà a la història com
aquella en què l'interès pel bàsquet d'elit ha estat més alt. Des
de la campanya 1992/93 fins ara,
l'interès del públic gironí pel bàsquet d'elit ha àriat augmentant.
En aquella campanya, la darrera
que es va disputar al vetust pavelló
de Fontajàu, la mitjana de públic
en els partits del Valvi era només
de 2.307 espectadors per enfrontrament. En la primera temporada
a Fontajàu, el nombre ja va créixer
fins a 3.960. A la campanya següent, i malgrat les escasses satisfaccions que va donar l'equip,
el nombre va augmentar fins als
4.500, de mitjana. Actualment, i
després de catorze partits jugats,
la mitjana ja ha doblat la de quatre
anys enrere, i s'ha situat per sobre
dels 5.000 espectadors per partit.

Deon Thomas no s'entrena

EL PUNT

• E I nord-americà del Valvi Deon
Thomas no va entrenar-se ahir
com a conseqüència d'una distensió del quàdriceps de la cama
esquerra que tenia des de feia
una setmana. Segons va assegurar
el metge de club. Lluís Garcia
Rafanell, no s'espera que el jugador tingui cap dificultat per estar a les ordres de Costa demà
contra l'Amway Saragossa. Es preveu que l'home clau de l'equip
reaccioni favorablament al tractament d'ultrasons i al dia de repòs i que avui ja s'entreni amb
l'equip, en la sessió que està prevista al vespre, en el mateix escenari de l'enfrontament. L'equip

sortirà cap a la capital aragonesa
avui a les tres de la tarda i, un
cop instal·lat a l'hotel on pernoctarà, es dirigirà al pavelló Píncipe
Felipe per fer-hi un entrenament
suau.
Ensurt a Saragossa
El rival de demà, que entrena
l'extècnic del Valvi Alfi-ed Julbe,
va tenir un ensurt abans-d'ahir,
quan es va saber que el nord-americà Tim Bourroughs, que havia" viatjat als Estats Units per
resoldre uns afers personals, no
havia aparegut el dia que s'havia
compromès a fer-ho. Finalment,
ahir el pivot va arribar a Saragossa
i va incorporar-se a l'equip.

ga a aparellar dos equips del macop més, el màxim anotador del
Kisurin' i Kudelin— van anotar
teix país si aquests arriben a la
seu equip, però aquest cop va més de deu punts i van donar
final a quatre farà que el Bartenir la colrlaboració dels jugadors
al seu equip una consistència que
celona i el Real Madrid, actual
exteriors —Smith i Santos—, que
el conjunt francès va ser incapaç
campió de la competició, trasllasi repeteixeii a París el seu nivell
de contrarestar. El rival del condin a París la seva tradicional rid'encert en els triples, seran uns junt rus a París serà el Panatvalitat pel domini del bàsquet esrivals extremadament perillosos
hinaikos • de Dominique Wilkins
panyol. El Real Madrid va superar
per al Barcelona, que aquesta
i Stojan Vrankovic, que ahir va
ahir l'Olimpiakos en un partit en. temporada ha superat l'equip d'Oguanyar, a la pista del Benetton
què els homes d'Obradovic es jubradoyic en quatre dels cinc parTreviso, en un final dramàtic, per
gaven bona part de la temporada.
tits que han jugat.
64-65. El triomf dels grecs permet
L'equip madridista no va notar
En els altres dos partits de la al club començar a rendibilitzíir
la pressió i, amb un joc molt com- jornada, el CSKA de Moscou va
l'altíssim cost que va significar el
plet, no va donar opció als -grecs,
fitxatge de Wilkins. L'equip que
aprofitar el factor pista per destot i que aquests van arribar a
entrena l'extècnic blaugrana Bofer-se del Pau Orthez (83-74) i
dominar de nou punts, gràcies al
zidar Malkovic és, en principi, el
classificar-se, per primera vegada,
triangle que formaven Rivers, Sifavorit per arribar a la final i enper a una final a quatre de la
galas i Tarlac, al primer temps.
firontar-se al vencedor del Barlliga europea. Cinc jugadors del
Arlauckas (28 punts) ^va ser, un CSKA—^Nwosu, Vetra, Karasiòv,
celona-Real Madrid.^
'
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H Girona.— El jugador gironí de
bàsquet en cadira de rodes Pep
Solé ha estat convocat per participar en el paitit all-stars de la
divisió d'honor de la lliga estatal,
que es disputarà demà a Madrid.
Solé, que també està preconvocat
per participar en els Jocs Paralímpics d'Atlanta, té 26 anys i les
dues últimes temporada ha jugat
a divisió d'honor amb el CE Institut Guttman de Barcelona, després de fer-ho al Mifas de Girona./EL PUNT
FUTBOL

J.P.

El Real Madrid serà elrivaldel Barcelona en
la final a quatre de la lliga europea a París
• Girona.— El Real Madrid serà
el rival del Barcelona en el primer
partit de la final a quatre de la
lliga europea, que es disputarà
entre el 9 i l'Il d'abril a París.
L'equip madridista va superar ahir
l'Olimpiakos per 80-65 en el tercer
i definitiu partit de la seva eUminatòria de quarts de final. L'altra semifinal la jugaran el CSKA
de Moscou i el Panathinaikos, que
també van haver d'arribar fins al
tercer partit per decidir les seves
eliminatòries. El conjunt rus va
superar a casa èl Pau Orthez i
els grecs van sorprendre a domicili
el Benetton Treviso.
Lap.norma
de la FIBA que obhPunt, El, 1996-03-15,
32.

Trauma 68-Albacete, 52-59; San
R a f a e l - L o s R a n g e r s , 52-29;
CEM-CRMF Albacete, 50-47; Mifas-Illes, 37-50. Classificació: Illes, 18
punts; Trauma 68,15; Mifas, 13; CEM,
12; Los Rangers, 12; San Rafael, 11;
CRMF Albacete, 10 i Virgen Llanos,
8./EL PUNT
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H Girona.— El Mifas de Girona
va perdre, per 37-50, contra el
CD Illes, el líder de la categoria,
en la novena jornada de lliga de
segona divisió estatal de bàsquet
amb cadira de rodes. La primera
part va ser molt igualada i els
dos equips van desenvolupar un
joc efectiu amb constants intercanvis de cistelles. Però un triple
just quan finahtzava el primer
temps (19-21) i un parcial de 7-0
en els primers minuts de la represa
van permetre als visitants distanciar-se en el resultat. Per part
del Mifas van jugar Sidera (2),
Coll, Bermúdez, Llorens, López,
Sànchez, Luna (2), Martín (19),
Cabello, Bosch (6), J.M. Gómez
i Aldamiz (8).
Resultats i classificació
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El Mifas perd contra
l'Illes (37-50) a la lliga
de segona di^sió

Angoy afirma que
aquest podria ser el seu
últim any al Barcelona
H Barcelona.— El porter del F C
Barcelona Jesús Mariano Angoy
va manifestar ahir que aquesta
podria ser la seva última temporada en el club blaugrana. El
porter aragonès va afirmar que
les reiterades crítiques que ha rebut pel seu' parentesc amb l'entrenador de l'equip blaugrana, Johan Cruyff —és el seu gendre—,
han provocat que no se senti valorat esportivament. «No és que
m'hagin faltat al respecte, però
no m'han valorat esportivament»,
va dir Angoy. Per la seva part,
el davanter Jordi Cruyff va patir
unes molèsties musculars a l'abdüctor en l'entrenament d'ahir i
és probable que no forci la seva
reaparició en la lliga. Per tant,"
podria no anar convocat per al
partit contra el Compostel·la, que
es jugarà demà al Camp Nou. / EL
PUNT ,

Jesús Gil diu que ningú
li impedirà assistir a la
final de la copa
• Marbella.— El president de
l'Atlético de Madrid, Jesús Gil,
va afirmar ahir que ningú li impedirà assistir a la final de la copa
del Rei que jugaran el Barcelona
i l'Atlético, a Saragossa, el proper
dia de 10 d'abril. «Encara que
em sancionin jo seré a la final»,
va declarar Gil, satisfet perquè
acaba de guanyar una sentència
del Tribunal Suprem, que U ha
permès evitar ser inhabilitat./EL
PUNT"
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