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BÀSQUET

MOTOR

El CB Mifas perd de
cinc punts a la pista del
CAIB (49-44)

Deu arquers gironins
es classifiquen per
disputar l'estatal
absolut

H Girona.— El CB Mifas va perdre a la pista del CAI B, de cinc
punts (49-44), i és cinquè en la
segona divisió estatal de bàsquet
en cadira de rodes. El Mifas va
alinear en aquest partit F. Sidera,
M. Coll, C. Bermúdez, A. Colom
(2), J. López, J. Argemí, J.L. Luna,
F. Martín (14), G. Cabello, M.
Bosch (12) i J. Aldamiz (14). En
la propera jornada, que es jugarà
el 12 de gener del 1997, el Mifas
rebrà l'Unes.

EL PUNT

• Palafrugell.— Deu arquers gironins s'han classificat per disputar el campionat estatal de tir
amb arc, que es farà del 24 al
26 de gener de l'any que ve a
Osca, després que et cap de setmana passat es va disputar a Palafrugell la quarta edició del trofeu de Nadal de tir amb arc en
sala, organitzat per l'Associació
d'Arquers Baix Empordà. Josep
Porcel (Baix Empordà), Lluís
Martínez (A. Salt), Eugeni Martínez (CA Guíxols), Quim Torrent
(A. Salt) i Antònia Fernàndez
(Baix Empordà) són els arquers
gironins que participaran en la
modalitat de politja de l'estatal,
i Josep Lluís Garcia (Baix Empordà), Joan Castro (A. Salt), David Carbó (A. Salt), Albert Turon
(Garrotxa) i Miquel Àngel Ensesa
(A. Salt) ho faran en la modalitat
d'arc recorbat. En la quarta edició
del trofeu de Nadal, el guanyador
sènior absolut d'arc amb politja
va ser Josep Porcel, i en recorbat
va ser Josep Lluís Garcia. A més,
després de la competició es va
fer una tirada sorpresa, en la qual
els arquers van llançar a una diana
en la qual hi havia un pernil que
penjava d'una corda.

Resultats
Setena jornada; Cem-Buhaira,
77-25; S. Rafael-Trauma 68, 52-68;
CAI B-Mifas, 49-44 i Uncs-Trauma
68, 24-77. Classificació: Rangers, S.
Rafael, Cem i Ti^auma 68, .13; Mifas,
11; CAI, 9; Bètulo, Unes i Buhaira
6./EL PUNT

Kukoc anota 30 punts
i els Bulls derroten els
Lakers (129-123)
L'asturià Fernando Alonso, e'n un moment de la cursa del campionat estatal de la categoria inter-A. Foto: INFOMOTOR.

L'equip Geniliart tanca l'any 1996 amb
el millor balanç de la seva història
Fernando Alonso ha guanyat el títol mundial de kàrting júnior

Classificacions
Categoria masculina. Alevins politja:
Ir A. Porcel (Baix Emp.), 422 punts; 2n
R. Martínez (A. Salt), 251. Infantil politja;
Ir J. Curto (Guíxols), 219. Sònioi- politja:
Ir J. Porcel (Baix Emp.), 566; 2n P. Rojas
(A. Salt), 554; 3r E. Sànchcz (Guíxols),
552; 4t LI. Martínez (A. Salt), 550; Sè
P. Colls (Baix Emp.), 546; 6è J. Torrent
(A. Salt), 541; 7è J. Carrillo (St. Hilari),
526; 8è J.L. Gómez (Baix Emp.), 519;
9è J. Fabregat (Guíxols), 518. Veterans
politja: Ir A. Reyné (Guíxols), 506; 2n
F. Rigau (Guíxols), 483. Infantil recorbat:
Ir F. Cornellà (A. Salt), 517; 2n J.M.
Garcia (Baix Emp.), 506; 3r M. Torrent
(A. Salt), 436; 4t J. Muüoz (Baix Emp.),
395; 5è J. Pagès (A. Salt), 307. Sènior
recorbat: Ir J.L. Garcia (Baix Emp.), 548;
2n J. Castro (A. Salt), 526; 3r D. Carbó
(A. Salt), 509; 4t A. Brugués (St. Hilari),
509; 5è J. Cruells (Garrotxa), 501; 6è A.
Turon (Garrotxa), 496; 7è C. Felius (Salt),
481; 8è F. Ortega (Salt), 458; 9è S. Jou
(Garrotxa), 435; 10è J. Berga (Garrotxa),
425; 11è J. Garrigolas (Garrotxa), 375;
12è X. Núficz (Baix Emp.), 284. Intuïtiu
veterans: Ir J. Galindo (A. Salt), 215.
Categoria femenina. Sènior politja: la A.
Fernàndez (Baix Emp.), 542; 2a M. Rispau
(Baix Emp.), 527; 3a I. Morente (A. Salt),
515. Intuïtiu: Ir P.A. Haro (A. Salt), 220;
2n P. Ros (A. Salt), 178; 3a M. Salipota
(A. Salt), 169; 4a C. Triado (A. Salt),
155.

EL PUNT

B Girona.— L'equip escalenc Genikart ha aconseguit aquesta temporada els millors èxits esportius
des que va ser creat, l'any 1993, i ha confirmat
que té un lloc entre les millors formacions internacionals de kàrting. L'asturià Fernando Alonso
Quan Genis Marco, que havia
plantat cara a Jan Magnussen o
Giancarlo Fisichella —pilots que
ja han fet els seus primers passos
en la fórmula 1— va decidir deixar
la competició activa i decidir-se
a donar una nova empenta al negoci familiar, basat en el kàrting^
va justificar que la seva fita era
propiciar l'ascensió esportiva de
pilots joves. Els fets van donar
la raó-al jove empordanès i l'any
següent el "madrileny Antonio
García, en aquella època pilot de
Genikart, va aconseguir el títol
mundial de la categoria júnior/cadet. Alonso ha confirmat que
aquell èxit de Genikart no va ser
degut a la casualitat. L'asturià va
tenir moltes possibilitats de gua-

—pilot d'aquest equip— va guanyar al mes de juliol,
a Genk (Bèlgica), el campionat del món de la categoria júnior i al mes d'octubre, a Sils, el títol
estatal de la categoria intercontinental-A. Respecte
a les categories de base, el mallorquí Jaime Palazuelo
ha guanyat el títol català d'alevins.

nyar el títol europeu júnior, però
una avaria en el cable de l'accelerador del seu kart el va fer
abandonar quan dominava la cursa i havia guanyat la prefinal.
Alonso ha completat la seva brillant temporada participant al trofeu Ciak, que es disputa a Itàlia,
on va guanyar dues de les tres
curses puntuables i va aconseguir
el segon lloc en la classificació
final. Alonso continuarà l'any vinent com a component de l'equip
empordanès i afrontarà el campionat d'Europa de la categoria
inter-A.
El gallec Pablo .Alfaro ha disputat la seva primera temporada
en curses internacionals. Alfaro
va ser novè al campionat europeu
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de la categoria júnior/cadet i va
arribar a les semifinals del campionat del món, però un accident
el va fer fora de la cursa. Els
pilots de Genikart també han destacat en -la majoria de les categories del campionat de Catalunya
de kàrting. Jaime Palazuelo ha
guanyat entre els alevins, categoria
en la qual el seu germà Beltran
ha estat quart, el mateix lloc que
Fernando —el tercer germà— ha
ocupat entre els cadets. El madrileny Mario Santos i el gironí
Jordi Palomeras han acabat segon
i tercer, respectivament, en la categoria júnior, i l'olotí Gerard Merín i el calongí Xavier Carbonell
han estat tercers en promoció
oberta i sènior, respectivament.

H Nova York.— Els Chicago Bulls
van derrotar Los Angeles Lakers
(129-123) gràcies a l'actuació de
l'aler croat Toni Kukoc, que va
fer 30 punts i va robar el protagonisme a Michael Jordan i Shaquille O'Neal. Els Bulls perdien
de tretze punts quan faltaven quatre minuts per al final, però quatre
triples i dos tirs lliures de Kukoc
van servir per empatar el matx.
En la pròrroga, els Bulls, que al
segon quart van aríibar a perdre
de 23, es van imposar. / EL PUNT

MOTOR

•

Isaac Pons guanya el
trial per a nens de
Pineda de Mar
H Pineda de Mar (Maresme).—
El vidrerenc Isaac Pons (Mecatecno) va guanyar el trial per a
nens que es va disputar a Pineda
de Mar. Pons va finalitzar la prova
amb 21 punts de penalització i
un clar avantatge sobre els seus
rivals més immediats; Christian
Rodríguez (Mecatecno), el segon
classificat, en va fer 44, i Marc
Serra (Mecatecno), va acabar tercer i en va sumar 53. El garrotxí
Pau Alonso (Beta) va finalitzar
quart. Isaac Pons, que té 10 anys,
afrontarà l'any vinent aquesta mateixa competició dins la categoria
d'alevins B. / EL PUNT

MOTOR

Joan Anglada (Pals) acaba el
campionat estatal professional
en el yint-i-dosè lloc
•

El campió va ser Miguel Àngel Martín
D.C.

• Villanueva de la Caüada (Madrid).— El jugador de Pals Joan
Anglada va acabar en el vint-i-dosè lloc de la classificació general
la seva participació en el campionat estatal professional de golf,
que es va disputar el cap de setmana passat al .club de golf La
Dehesa, prop de Madrid. Anglada
acumular un total de 151 cops,
en unes jornades marcades per
la forta pluja que va caure. El
campió d'aquesta edició va ser
Miguel T^ngel Martín, que sortia
d'una lesió. El guanyador va fer
un total de 137 cops, repartits
en dos recorreguts de 68 i 69
cops. El jugador de Huelva ha
fet una gran temporada, ja que
ha acabat en la dissetena posició
de l'ordre de mèrit europea, amb

uns guanys de cinquanta milions
de pessetes. El subcampió va ser
Francisco José Amatriain, amb
141. Anglada, que està semiretirat
dels principals esdeveniments del
gols estatal, va participar en el
campionat amb la intenció de classificar-se entre els 20 primers. Anglada va fer un total de 74 cops
en la primera jornada i 77 en
la segona.
Classificació
Ir M.A. Martín, 137 cops; 2n F.J.
Amatriain, 141; 3r J.L. García, 142;
4t J. Quirós, 143; 5è J.C. Pinero, 143;
6è M. Piüero, 144; 7è J.M. Carriles,
144; 8è S. Luna, 145; 9è I. Garrido,
145; 10è J.M. Caflizares, 145; 11è A.
Piüero, 146; 12è J.M. Arruti, 146; 13è
J.A. Carro, 146; 14è F. Roca, 146;
15è J.A. Rozadilla, 146. 22è J. Anglada, 151.

L'equip d'enduro de Gas Gas..— La firma
gironina va fer la presentació, ahir, de l'equip amb
què l'any vinent afrontarà el programa d'enduro.
Els germans saltencs Xavier i Marc Puigdemont,
juntament amb el finlandès Petteri Silvan, disputaran
els campionats mundial i estatal amb les Gas .Gas
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Enducross de 250 ce, i el finlandès Jani Laaksonen
afrontarà el campionat d'Europa, també amb una
moto del quart de litre. Gas Gas deixarà de ser
representada oficialment en la categoria dels 125
ce, i la intenció de la marca és desenvolupar un
motor de 4 temps. / J.c.Foto: LLUÍS SERRAT.

