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Joan.Quer s'imposa en
la final comarcal del
Pla de l'Estany

Marc Colomer disputarà
aquest vespre el trial
«indoor» de Tolosa

• Banyoles.— Joan Quera, representant del Consell Esportiu del
Pla de l'Estany, es va imposar
en la final juvenil masculina del
campionat comarcal gràcies a les
sis vies que va fer.

• Girona.— Marc Colomer
(Montesa) intentarà reduir els
cinc punts de diferència que el
separen del britànic Doug Lampkin (Beta) en la classificació provisional de la copa del món de
trial indoor en la quarta prova
puntuable, que es disputarà
aquest vespre a Tolosa de Llenguadoc. Colomer va guanyar la
primera prova, que es va fer a
Turi, i Lampkin s'ha imposat en
els indoor de Sheffield (Gran Bretanya) i Koblenz (Alemanya).
Aquests dos pilots són els màxims
favorits per la victòria final i l'avantatge que Lampkin té sobre
Amos Bilbao (Gas Gas), el tercer
classificat, és de 14 punts. Colomer, Lampkin i Bilbao s'enfrontaran demà altra vegada al 9è
trial indoor de Sant Sebastià, prova que Colomer ha guanyat els
tres últims anys i en què també
participarà Jordi Tarrés (Gas
Gas), que no disputa la copa del
món./J.c.

Classificacions
Finals. Categoria Masculina. Juvenil: Ir J. Quera (CE Pla de l'Estany);
2n P. Martínez (lES Pere Alsius). Cadet: Ir B. Erranz (lES Pere Alsius);
2n A. Compte (lES Pere Alsius); 3r
P. Palomer (lES Pere Alsius). Infantil:
Ir E. Trepat (lES Pere Alsius), 2n
H. Huinphres (Casa Nostra); 3 H. Gòmar (Casa Nostra), 4t J. Omiste (lES
Pere Alsius). Aleví: Ir A. Vila (Casa
Nostra), 2n J. Sànchez (Casa Nostra),
3r A. Roura (Casa Nostra); 4t D.
Compte (Casa Nostra). Benjamins: Ir
A. Bouyahie (Casià Costcil); 2n J.
Agustí (Casa Nostra). Prebenjamins:
Irs D. Pons (Casa Nostra), G. Batlle
(Casa Nostra), N. Cardona (Baldin
i Reixach); 2ns F. Angelats. G. Puigvert, P. Sànchez, A, Vila i A. Arboix
(Casa Nostra). Categoria femenina. Juvenil: la G. Borge (lES Pere Alsius).
Cadet: la N. Aliu (lES Brugulat). Alevins: la B. Batlle (Casa Nostra). Benjamins: 1. C. Borràs. Prebenjamins:
la O. Bosch, L. Masó i À.M. Jiménez
(CasaNostra). /ELPUNT
GOLF

£15è Torneig Interclubs
Comarques Gironines
comença demà
H Girona.— La cinquena edició
del Torneig Interclubs Comarquesi
Gironines de golf començarà
demà al Cltíb de Golf Torremirona amb la participació de 14
clubs i uns 140 jugadors. EI torneig
constarà de sis proves: Torremirona (18 de gener), CG Girona
(22 de febrer), CG d'Aro (9 de
març), GG Costà Brava (12 d'abril), CG Empordà (10 de maig)
i CG Peralada (7 de juny). La
competició es juga sota la modalitat Fourball-Stableford en categoria scrath i handicap. Els
equips estan formats per dos jugadors. Al final de cada forat
comptabilitza el millor resultat
aconseguit per cada equip i es
descarta la pitjor. Després, en funció dels cops, l'equip rep una puntuació determinada. L'únic canvi
que s'ha produit respecte l'any
passat és la incorporació del club
Àngel, de Lloret de Mar, en lloc
del CG Fontanals, /ELPUNT

El jiigador del GEíEG, Comas, en una acció del partit contra l'Ivesur. Foto: MANEL LLADÓ.

Díez oieu que el GEiEG ha de recuperar
Fespeiit de la ten^rada passada
El president de la secció diu que l'equip passa per un moment «delicat»
M.AYATS

• Girona.— El president de la secció d'handbol
del GEiEG, Martí Manel Díez, diu que l'equip
de divisió d'honor B passa per un moment «delicat»,
però espera que pogui recuperar l'esperit de la
temporada passada, en la que va obtenir l'ascens.
Díez creu hi ha un sensació
de «desànim» perquè, tot i que
el plantejament de principi de
temporada va ser bo, «res no ha
sigut favorable a l'equip». «Tens
aqueUa sensació que si hi ha tres
llançaments clars, tots tres aniran
al pal», afageix. Díez creu que
el factors que expliquen la dotzena
posició del GEiEG i la situació
actual de l'equip comencen amb
una plantilla curta que s'ha vist
afectada per nombroses baixes per
lesions—els grupistes n'han patit
una autèntica plaga—, més la
baka per motius laborals d'un jugador ^Molinero— i els problemes d'adaptació a la categoria.
«L'any passat l'equip va assolir
l'ascens fent un bon joc. Crec que

Díez afirma que la directiva, els tècnics i els jugadors
han de reflexionar sobre la situació i creu que
el fet de tenir una plantilla curta, agreujat per
les lesions, ha dificultat el procés d'adaptació a
la categoria. El GEiEG està en zona de promoció
per a la permanència a l'inici de la segona volta.

seria molt important que és recuperés aquell esperit. Això permetria que el rendiment global
mUlorés i l'equip s'assentés», assegiu-a. «En tot cas hem de fer
un període de reflexió tots plegats,
els directius els primers, per veure
com podem solucionar la situació
i després actuar», afageix.
Pel que fa a la possibilitat que
es produeixi alguna incorporació
per tenir una plantilla més nombrosa, Díez afirma que és poc
probable que es produeix i afirma
que en cap mtíment la junta s'ha
plantejat canviar d'entrenador:
«Prescindir del tècnic sempre és
la solució més fàcil però penso
que aquesta ha de ser sempre
la última possibiUtat.» Díez creu.

FUTBOL

però, que l'equip té qualitat per
aconseguir la permanència, que
és l'objectiu que es va plantejar
a principi de temporada, i es mostra esperança de caca a la segona
volta.
L'equip grupista és dotzè i ha
sumat dotze punts gràcies a les
cinc victòries i els dos empats que
ha sumat en les setze jornades
que s'han jugat. Si el GEiEG acabés la lliga en la posició que ocupa
actualment hauria de jugar una
promoció de permanència —^també ho haurà de fer el tretzè classificat. L'equip gironí supera en
sis punts el Leganés, que és catorzè i es troba en una de les
tres places de descens directe a
la primera divisió estatal.

TENNIS

Popescu i Gíoyaiiní són dubte Albert Costa i Alberto Berasategi
accedeixen a la tercera ronda de
en el Barcelona per jugar
robert d^Austràlia
diumenge contra el Betis
Blanc diu que l'equip ha d'adquirir humiltat

Arantxa Sànchez també va guanyar

EL PUNT
dimecres a la nit amb la comissió
. '
ELPUNT
II Barcelona.— Els jugadors del tècnica del consell directiu blau- • Melbourne.— El Ueidetà AlFC Barcelona Gheorghe Popescu grana. La trobada va servir per bert Costa, el basc Alberto Bei Giovanni Da SUva són dubte ratificar Robby Robson en el cà- rasategi i la barcelonina Arantxa
per jugar diumenge (a 2/4 de 8) rrec i per intentar tornar a la Sànchez Vicario van superar ahir
al camp del Betis. Popescu té mo- normalitat després del ridícul con- la segona ronda de J'obert d'Auslèsties en l'abductor de la cama tra l'Hèrcules, però el clima en- tràha, mentre que Tomàs Cardreta, però el cap del serveis mè- rarit es farà insostenible si l'equip bonell i Virgínia Ruano van quedics barcelonistes, Ferran Baiios, blaugrana acumula una derrota dar eliminats. En el duel estatal
confia en què el migcampista ro- contra un dels seus rivals directes. de la segona ronda, Berasategi
manès pugui ser alineat. Giovanni, Robson va manifestar en un ar- es va desfer en tres sets (6-3, 7-5
en canvi, té un cop molt fort en ticle publicat pel diari The Times i 6-4) del maresmenc Tomàs Carel terç mitjà del peronè i té menys que s'ha mantingut fidel al Bar- bonell i jugarà en els els setzens
possibilitats de jugar. En cas de celona i no ha acceptat l'oferta de final contra l'eslovac Dominilç
confiormar-sé demà la baixa, el del Newcastle perquè el president Hrbaty. Albert Costa, desè cap
matx del Benito Villamarín serà blaugrana, Josep Lluís Núíiez, no de sèrie, va derrotar un altre juel tercer consecutiu que es perd li ha permès marxar. «Si no ad- gador eslovac Jan Koslak, per 6-1,
el brasiler, que no va jugar al quirim humiltat després de perdre 7-6(7-2)17-6(7-0).
En el quadre femení, Arantxa
camp del Deportivo a causa d'una contra l'Hèrcules és que som ximaltra lesió i es va quedar fora . pies», va raonar ahir el lliure fran- Sànchez Vicario, la cap de sèrie
de l'equip per raons tàctiques con- cès Blanc. El davanter Pizzi, per número 2 del torneig, va superar
tra l'Hèrcules.
la seva part, considera que una per 1-0 i abandonament la belga
El partit contra el Betis pot victòria al camp del Betis demos- Stéphanie. de Ville, i es va clasdecidir el futur ünmediat de l'ac- trarà que l'ensopegada de dilluns sificar per als setzens de final.
En aquesta mateixa categoria.
tual cos tècnic, que es va reunir va ser «accidental».
Punt, El, 1997-01-17, p. 39.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Virgínia Ruano va ser derrotada
per la romanesa Riucandra Dragomir, per 7-6 (7-3) i 6-1.
El nord-americà Pete Sampras,
el cap de sèrie número 1 del torneig masculí, va superar la segona
ronda en desfer-se del romanès
Adrian Voinea. El jugador
nord-americà va perdre el primer
set (3-6), però després va guanyar
amb comoditat els tres següents
(6-2, 6-3 i 6-2). Els altres quatre
caps de sèrie que van jugar en
la jornada d'ahir també van aconseguir la classificació per als setzens de final. El nord-americà
Courier va necessitar cinc sets per
derrotar el txec Dosedel (4-6, 6-2,
3-6, 6-4 i 6-4). El croat Goran
Ivanicevic, no va tenir problemes
per superar l'eslovac Kucera, en
tres sets (6-4, 6-2 i 6-2), i tampoc
no els va tenir l'austríac Muster,
que va derrotar el sud-africà Stafford(6-3,6-2i6-2).

BÀDMINTON

El CB Salt organitzarà
el tercer rànquing de
Catalunya
• Salt.— El Club Bàdminton Salt
organitzarà demà la tercera prova
del rànquing de Catalunya de bàdminton d'aquesta temporada
1995, després que les dues primeres es disputessin per aquest
ordre a Granollers i Matadepera.
El club saltenc preveu la inscripció
d'uns cent jugadors, que podran
participar-hi des de la categoria
sènior fins a la de benjamins. Els
representants del Salt en l'apartat
absolut són Justo Camarero, Óscar Soria, Josep Ramon Lucas i
Miquel Lucas, i en categoria femenina, Eva Jiménez. El campionat començarà a les nou del matí
i acabarà al voltant de les deu
del vespre, i es portarà a terme
en deu pistes que s'instal·laran
al pavelló municipal. / EL PUNT
FUTBOL
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El Sant Pere P.
celebrarà diumenge el
seu 75è aniversari
I Sant Pere Pescador.— El Sant
Pere Pescador, equip que milita
en el grup 14 de segona regional,
iniciarà diumenge els actes del
75è aniversari coincidint amb el
partit contra el Roses B. El club
empordanès va jugar el primer
partit l'any 1922 i la directiva actual retrà un homenatge a un dels
seus socis més veterans, el senyor
Roquera, que va ser un dels integrants d'aquell equip. L'Ajuntament de la localitat també lliurarà al club una placa amb motiu
de l'efemèride. La directiva que
encapçala Josep Bardera, juntament amb el consistori, estan preparant una exposició de fotografies i de retalls de premsa dels
75 anys d'història. / EL PUNT
BÀSQUET

EI CB Mifas derrota
rUnes(69-18)enla
lliga de segona estatal
• Girona.— El CB Mifas va obtenir una victòria contundent contra l'Unes (69-18) i ocupa la cinquena posició de la Ihga de la
segona divisió estatal de bàsquet
en cadira de rodes. Els anotadors
del Mifas en aquest matx van ser:
Sidera (8), Bermúdez (2), Colom
(2), Luna (6), Martín (23), Bosch
(20) i Aldamiz (8). En la propera
jornada el CB Mifas jugarà a la
pista de l'Ases, que ocupa el penúltim lloc en la classificació./EL
PUNT

