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ESPORTS

EL PUNT / Divendres, 6 de desembre de 1996

TENNIS

Marta Budó i Miquel Puig
debuten amb víetòría en el
Màsters gironí d'Olot
Barrientos i Arenas també van guanyar
EL PUNT

H Olot.— La 16a edició del Màsters gironí va començar ahir a Olot
amb victòries de Marta Budó i Miquel Puig (Girona) i Bruno Barrientos
i Josep Maria Arenas (Hispano-francés). El partit més interessant
• de la primera jornada el van protagonitzar Marta Budó i Cristina
Fontelles. Budó, tot i que surt com a quarta cap de sèrie de la
competició, va fer valer la seva experiència i va derrotar la jove
gironina per 3-6, 6-4 i 6-3.
La primera sorpresa del màsters la va protagonitzar la jugadora de Sant Feliu de Guíxols
Marta Budó. La tennista del CT
Girona, vencedora del toi^neig el
1988, va derrotar la seva companya de club Cristina Fontelles,
que' va notar la inexperiència en
els moments decisius del tercer
set. Fontelles va començar molt
bé i es va adjudicar el primer
set amb una certa facilitat (6-3).
A partir de llavors, però, Budó
va jugar amb' més consistència i,
després d'una hora i tres quarts
de joc, va acabar capgirant.el resultat i es va endur el triomf guanyant el segon i el tercer set.
A la tarda, Bruno Barrientos
i Miquel Puig no van tenir problemes per derrotar, respectivament,' els joves jugadors del Girona Ferran Ventura (6-2 i 6-2)
i Gerard Avellaneda (6-4 i 6-0).
El campió gironí. Puig, va demostrar que es troba en un moment de joc molt dolç i podria,
si físicament manté el ritme d'un
partit diari, aspirar a repetir el
triomf que va aconseguir a Olot
el 1993. Josep Maria Arenas, vencedor del màsters en les edicions
del 1988, 1989 i 1994, va patir
per derrotar el jove sabadellenc
Héctor Calvo, que va guanyar el
primer set. Firialment, però, va
capgirar el marcador i va acabar
emportant-se el triomf per 3-6,
6-3 i 6-4. La durada d'aquest partit
va fer que l'inici de l'enfrontament
entre Alejo Mancisdor i Gerard
Morales s'allargués fins poc abans
de les deu de la nit.
Avui debutarà la primera cap
de sèrie del torneig femení, Núria
Montero, que ahir va ser eliminada en les semifinals del campionat de Catalunya. Els partits

més interessants són els que jugaran, en el quadre masculí, Mancisidor contra Barrientos i Arenas
contra Puig.

X
^^-9
,^"-.5^Sí''

O-^., ;

w
Miquel Puig, en una acció del partit que va jugar contra Gerard Avellaneda. Foto: LLUÍS ROMERO.

ORIOL RABERT
dilluns, 9 de desembre

V-

BÀSQUET

EI Mífas s'imposa a la
pista del Betulo (23-31)
i és quart
• Girona.— El CB Mifas es va
imposar a la pista del Betulo per
23-31 i ocupa la quarta posició
de la lliga de-la segona divisió
estatal de bàsquet en cadira de
rodes. L'equip gironí es pot consolidar en la zona alta de la classificació si supera demà passat
el Trauma 68, que ocupa el cinquè
lloc i té un punt menys que el
Mifas. Els anotadors del Mifas
en el matx contra el Betulo van
ser: Sidera (2), Bermúdez (1),
Luna (6), Martín (10), Colom (6)
i Aldamiz (6). També van jugar
Coll, Llorens, López, Argemí, Cabello i Bosch. El màxim anotador
del Mifas és F. Martín, que ha
aconseguit 72 punts en els sis partits que ha disputat.
Resultats i classificació
Sisena jornada: Rangers-CEM,
26-38; A A W Hospital-S. Rafael,
8-87; ASES-CAI, 37-14 i Betulo-Mifas, 23-31. Classificació: Rangers, 13 punts; San Rafael, 12;
CEM, 11; Mifas, 9; Trauma 68,
8; Cai, 7; Betulo, 6; ASES, UNES,
Buahira i A A W Hospital, 5. /EL

Amb l'edició d'EL P U N T d'aquest dilluns
hi trobareu un pòster del base-escorta del
VALVI Oriol Rabert. El jugador signarà
pòsters aquest mateix dia, a les oficines
d'EL P U N T a Girona (c/ Figuerola, 28),
de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda.

PUNT
Punt, El, 1996-12-06, p. 41.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

