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Arantxa \
Conchita superen
la primera ronda
del Màster
DdeG

Nova York.- Les tennistes espanyoles Arantxa Sànchez Vicario i Conchita Martínez van superar abans
d'ahir la primera ronda del
Màster femení de tennis que
s'està disputant aquests dies
a Nova York. La tennista
catalana, cap de sèrie número 3, es va imposar per 6-4 i
7-6 (7-4) a l'holandesa Brenda Schultz mentre que l'aragonesa va guanyar per 6-1,
3-6 i 6-4 l'austríaca Judith
Wiesner. En quarts de final,
Arantxa s'enfrontarà a la
txeca Jana Novotna i Conchita ho farà contra la croata
Iva Majoli.

Caldes acollirà el
desembre el setè
Campionat
Estatal de dards
Caldes de Malavella.- El
pavelló esportiu de Caldes
serà la seu del setè Campionat d'Espanya de dards, que
es disputarà del dies 5 al 8
del proper mes de desembre.
El campionat comptarà
amb la participació de més
de set-cents jugadors que intervindran en diferents modalitats, i que intentaran
aconseguir una de les divuit
places per disputar el Campionat d'Europa, que tindrà
lloc el proper any a Suïssa, i
un dels vuit viatges a Xicago
per participar al campionat
del món del pròxim any.
D'altra banda, juntament
amb la competició de dards
es disputarà el segon Campionat d'Espanya de futbolí,
en el qual participaran més
de 250 jugadors repartits en
dues categories. Els premis
estan valorats en 750.000
pessetes.

Francesc Solana (Valvi) competirà demà en el concurs de triples

L'All Star de l'ACB comença avui a
Càceres amb el partit de les promeses
Hussein (Gran Canària) i Maldonado (TDK) seran els dos tècnics
O.GIMENEZ
Càceres

L'All Star de la lliga ACB de
bàsquet començarà avui al pavelló Quinto Centenario de Càceres amb el partit de les promeses. Alguns dels jugadors
amb més futur del bàsquet espanyol s'enfrontaran en un partit en què dos dels tècnics amb
més futur, Manolo Hussein
(Gran Canària) i Salva Maldonado (TDK), seran els entrenadors. En l'edició de l'any passat
va prendre-hi part el jugador
del Valvi Girona Gerard Danès. A m'és d'aquest partit, avui
també es farà el sorteig per conèixer l'ordre de participació
en el concurs de triples de
demà, on prendrà part el jugador del Valvi Francesc Solana.
Hussein tindrà sota les seves
ordres els bases Bernardo Hernàndez (Gran Canària), Juanjo
Bernabé (Càceres) i Gonzalo
Martínez (Estudiantes), els
alers Carlos Jiménez (Estudiantes), Jacobo Odriozola
(Lleó), Oscar Yebra (Lleó) i els
pivots Ignacio de Miguel (Estudiantes), Martin Ferrer (Lleó),
Salvador Guardia (Fuenlabrada) i Jordi Llorens (Xacobeo 99).
En el combinat de l'est, Maldonado disposarà d'Ignacio Rodi11a (Pamesa) i Ivan Corrales (Joventut) com a bases, Carlos
Cazorla (Taugrés), Pere Capdevila (TDK), Nacho Biota (Unicaja) i Ricardo Guillén (Unicaja) com a alers, i Dani Garcia
(Joventut), Ramon Moya (Múrcia), Moraga (TDK) i Garbajosa
(Taugrés) com a pivots.
Demà a les sis
Avui es realitzarà el sorteig
del concurs de triples, però

Les patinadores de Palafrugell se'n van dilluns

JORDI RIBOT

Darnés, en una acció del partit de les promeses de l'any passat.

aquest es durà a terme demà a
les sis. Solana no ho tindrà fàcil
per obtenir el guardó de millor
llançador de l'ACB, ja que tindrà uns rivals molt forts. Un
dels rivals més durs serà el jugador del CS Fernando Raúl
Pérez, que està realitzant un
exel.lent inici de temporada i
fins ara es el jugador de l'ACB
que ha aconseguit més triples

en el que portem de lliga (41).
També caldrà tenir en compte
els dos jugadors del Madrid, Alberto Herreros i Alberto Angulo, que estan travessant un bon
moment de forma, i el base del
Coviran G r a n a d a F r a n k i e
King, que està essent una de les
sensacions de la temporada,
amb 24,3 punts per partit, i
destaca com un gran tirador.

S'enfrontarà al barceloní Juan Carlos Bàguena

Rídao i Rodríguez prendran Manolo Orantes jugarà un
part al proper mundial de partit d'exhibició de tennis
patinatge a TArgentina
el dissabte 30 a Figueres
DdeG
Palafrugell

campionat es dtirà a terme el
dimecres 27, al pavelló Estadio
Parque Municipal de los Deportes, que fa poc va ser construït i
que té una capacitat per a 7.600
persones i a la tribuna aglomera 700 espectadors.

Les patinadores del CH.Palafrugell Sandra Rodríguez i
Natàlia Ridao participaran en
el campionat del món de pati-,
natge de categories sènior i júnior que es celebrarà a partir Sense jutge
del 27 a Argentina, formant
part de l'equip espanyol amb
Aquest any, l'equip espanyol
Laura Sànchez (Reus Esportiu). no comptarà amb un jutge, cosa
El campionat sènior es celebra- que pot representar un petit derà entre el 2 i el 8 de desembre, savantatge a l'hora de les punmentre que la competició júnior tuacions. Natàlia Ridao, penserà entre el 27 de novembre i drà part en la competició de
l'I de desembre.
figures obligatòries. La seva
L'expedició espanyola parti- companya Sandra Rodríguez
rà cap a l'Argentina el proper ho farà en totes les modalitats,
dilluns, amb sortida des de l'ae- mentre que Laura Sànchez
roport del Prat a les 21.20 del competirà en lliure. L'entrenavespre. L'arribada al país sud- dora del CH Palafrugell i de
americà és prevista a les 13.00 l'equip estatal, Anna Camaredel dia 26 a la ciutat Mar de la ro, destaca la qualitat tècnica
Plata, seu del campionat. La de les italianes, les alemanyes i
cerimònia d'inauguració del les nord-americanes.

DdeG
Figueres

El proper dissabte dia 30 de
novembre, a partir de les sis de
la tarda, tindrà Hoc al pavelló
municipal de Figueres ün partit d'exhibició de tennis entre
Manolo Orantes -exjugador de
l'equip nacional de la Copa Davis, exseleccionador nacional i
guanyador del Màster de tennis- i Juan Carlos Bàguena,guanyador de l'Open de Fires
96 de Figueres i actualment número 34 del rànquing nacional.
Aquesta sessió, que és la primera que es realitza a Figueres
en el poliesportiu municipal,
està organitzada pel servei
d'esports de l'Ajuntament amb
la col·laboració del Club Tennis
Figueres. La seva finalitat es
difondre l'esport del tennis entre els nois i noies figuerencs
mitjançant la participació
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d'una figura de renom internacional. Per aquest motiu, els
preus de les entrades seran
molt assequibles: entrada gratuïta per als menors de 16 anys
i 500 pessetes per als adults.
Manolo Orantes, un dels tennistes espanyols més destacats
de tots els temps, tindrà al davant el barceloní Bàguena (CT
Salut), a qui entrena el mateix
Orantes. En principi, també estava previst que abans d'aquest
partit s'enfrontessin el garrotxí
Tommy Robredo contra Gustavo López, un dels infantils amb
més progressió del tennis espanyol, però els compromisos
de l'olotí no permetran veure
en acció una de les millors raquetes de futur del tennis gironí. Desprès del partit d'exhibició es farà un sopar al
restaurant Pa Volador, on s'entregaran els premis del CT
Figueres.

Mique! Soler està
en la llista de
fitxatges de
TAlbacete
DdeG

Albacete.- El futbolista
garrotxí Miquel Soler, exjugador del Real Madrid, està
en la llista de reforços de
l'Albacete, quan s'obri el
plac d'inscripció el proper
mes de desembre, segons
van informar ahir fonts del
club manxec. Soler, però,
sembla que finalment optarà per l'oferta del club mexicà de l'Atlético de Celaya.
El jugador d'Hostalets
d'en Bas va manifestar que
desconeixia l'interès de l'Albacete. «Aquesta és la primera vegada que sento que
l'Albacete s'interessa per
mi. El més probable és que a
partir del proper gener torni
a jugar i potser sigui lluny
d'Espanya».
Soler també va comentar
que havia refusat alguna
oferta de clubs de Segona Divisió. «No m'he plantejat jugar a Segona. He rebut alguna oferta i l'he rebutjada,
sobretot perquè estava pendent que algun equip de primera divisió s'interessés per
mi. Però el més probable és
que m'en vagi al Celaya de
Mèxic».

Els dirigents del
Barca de bàsquet
mantenen la
confiança en Aíto
Barcelona.- La quarta
derrota consecutiva del Barca a la Lliga Europea no ha
afectat, aparentment, al suport que gaudeix Aíto García Reneses per part de la
directiva blaugrana, tot i
que en el darrer partit contra l'Olimpia de Liubliana
va fer-se palès el rebuig al
tècnic per una part de l'afició del Palau blaugrana. El
club confia en què el tècnic,
que porta onze anys al front
del Barca, serà capaç de recuperar psicològicament un
equip que ha tingut en la
manca de confiança el seu
principal enemic.
Mentrestant, s'especula
amb la possibilitat que el rus
Fetissov no sigui renovat i el
seu lloc l'ocupi un nou estranger, que hauria de tenir
prou qualitat com per esdevenir la nova estrella de
l'equip.

El Mifas perd
contra els
Rangers a la
Segona Nacional
Girona.- El CB Mifas va
perdre a la pista dels Rangers, 49-35, en la quarta jornada de la lliga de Segona
Naciona de bàsquet en cadira de rodés. El club gironí se
situa amb aquesta derrota
en el cinquè lloc de la classificació, amb només una victòria i tres derrotes, que encapçalen els Rangers, amb
un total de nou punts.
En la propera jornada el
Mifas rebrà a la seva pista
l'AVV Hospital.

