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ESPORTS

BÀSQUET

EI Mifas guanya a la
pista de PASES en la
lliga en cadira de rodes
H Girona.— El Mifas es va imposar a la pista de l'ASES per
27-38 i continua en la cinquena
posició de la lliga estatal de bàsquet en cadira de rodes. El màxim
anotador del Mifas continua sent
F. Martín, amb 127 punts i una
mitjana de 12,7 pimts per partit.
En aquesta classificació el segueixen M. Bosch, amb 68 punts
i una mitjana d'11,33 i J. Aldamiz,
amb 69 i una mitjana de 8,62.
El Mifas, que és l'equip de la
lliga que ha disputat més partits
—deu— descansarà en la propera
jornada.
Resultats i classificació
9a jornada: CEM-UNES, 60-13;
Rangers-Buharia, 49-21; Hospital-Betulo, 25-34; CAI B-St. Rafael, 22-68;.
ASES-Mifas, 27-38. Classificació: Ir
St. Rafael, 17 punts; 2n Trauma 68,
15; 3r CEM, 15; 4t Rangers, 15; 5è
Mifas, 15; 6è CAI B, 12; 7è ASES,
9; 8è Buhaíra, 8; 9è Betulo, 8; 10è
UNES, 8; 11è A A W Hospital, 8.7 EL
PUNT

La Penya Gavi
encapçala els Jocs
Intermunicipals
H Girona.— La Penya Gavi encapçala la classificació dels Jocs
Esportius Intermunicipals de bàsquet després de cinc jornades
disputades.
Resultats i classificació
4a jornada: Penya Gavi-CB Sàbat
Gran Muralla, 70-42; Independence
Boys-CB Sant Pau, 41-32. 5a jornada:
Diari de Girona-Penya Gavi, 26-58.
Classificació: Ir Penya Gavi, 8 punts;
2n Salesians Pont Major, 6; 3r Sant
Narcís Parnasillo, 2; 4t Sant Pau, 2;
5è Independence Boys, 2; 6è Diari
de Girona, 2; 7è CB Sàbat Gran Muralla, 2. / EL PUNT

Els Sonics consoliden
el liderat en la divisió
del Pacífic de l'NBA
• Seattle (EUA).— Els Seattle
Supersònics van consolidar ahir
a la matinada el liderat de la divisió del Pacífic de l'NBA gràcies
a la victòria per un sol punt
(98-97) contra els.Trail Blazers
de Pòrtland. Els altres resultats
van ser: Celtics-Philadelphia
76ers, 125-127; Kings-Pistons,
97-92; Spurs-Nets, 95-103; Nuggets-Grizzlies, 94-84 i Suns-Jazz,
99-111./ELPUNT
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£1 Barcelona s'enfronfeirà al Real
Madrid en els yuitens de fimri de la copa
L'Espanyol ha quedat emparellat amb el Deportivo
EL PUNT

H Barcelona.— El Barcelona s'enfrontarà al Real
Madrid en els vuitens de final de la copa del Rei,
segons es va decidir en el sorteig que es va efectuar
ahir a Madrid. El primer partit es jugarà dimecres
que ve al Camp Nou —el dia del matx es podria
El Barcelona i el Real Madrid
es tomaran a trobar a la copa
en uii moment inesperat —tot just
es disputen els vuitens de final:^
però també sempre atractiu, ja
que els dos equips són els principals candidats al títol de lliga.
En el primer partit de la temporada que els va enfrontar, a
la lliga al Santiago Bemabéu, els
blancs van imposar el seu sistema
de joc disciplinat i van derrotar
els blaugrana per 2-0. Tant el Barcelona com el Real Madrid tenen
en la copa un objectiu secundari,
però també veuen en aquesta
competició la possibilitat de salvar
la temporada en cas que un dels
dos vegi fracassar el seu projecte
per guanyar la lliga. «Prefereixo
que ens hagi tocat el Real Madrid
perquè tomem a la dinàmica dels
grans esdeveniments. Ara tomarem a jugar alternant els dimecres
i els diumenges i més val fer-ho
amb plats forts», opina el segon
capità del Barcelona, Pep Guardiola. El cos tècnic blaugrana, encapçalat per Bobby Robson, va
prescindir de comentar el resultat
del sorteig fins després del partit
de lliga de diumenge contra el
Rayo. Robson no vol que la plantilla torni a caure en el parany
de la falta de concentració com
va passar contra l'Hèrcules. D'altra banda, els delegats del Barcelona i del Real Madrid presents
ahir en el sorteig, Rodolf Peris
i Manuel Femàndez Trigo, respectivament, van coincidir en afirmar que l'enfrontament «ha arribat massa aviat.» Sobre l'ordre
dels partits de l'eliminatòria, els
blaugrana creuen que qualsevol
dels dos conjunts té prou qualitat
per guanyar a domicili.
L'Espanyol, per la seva banda,
també tindrà una eliminatòria
molt difícil contra el Deportivo,
però l'equip de Vicente Miera vol
demostrar, com acostuma a passar
a molts equips, que una trajectòria

canviar a dimarts o dijous depenent del canal de
televisió que el retransmeti— i el de tornada tan
sols una setmana després, el 5 de febrer, al Santiago
Bernabeu. L'Espanyol s'erifrontarà al Deportivo dè
la Comnya,- primer a Riazor, i el Lleida, que es
va desfer de rHèrcules,.al Celta.

Solà (Palamós) seguirà
sent baixa en ei derbi
contra el Girona
H Palamós.— El migCampista del
Palamós Salvador Solà continuarà
sent bafaca en el derbi de diumenge
al camp del Girona. El jugador
de Santa Coloma de Farners porta
un mes i mig lesionat en un turmell i encara no es veu amb cor
de reaparèixer. A aquesta baixa
s'afegirà la d'Eduardo Vílchez,
sancionat amb un partit perquè
va ser expulsat contra l'Europa.
Aquestes dues absències faran
que Quique Yagüe, el preparador
del Palamós, es decanti per dissenyar un equip apte per jugar
més al contraatac i podria repetir
pràcticament la mateixa aUneació
de fa quinze dies al camp del
Balaguer (1-3), on Vílchez i Solà
tampoc van jugar. Quique ha reiterat sobre el Girona que en
aquesta categoria no hi ha «cap
equip petit» i espera un rival molt
difícil a causa de la mala classificació dels gironins. / EL PUNT

L'entrenador del Guíxols,
Ksm Lozano, sancionat
amb un partit
• Girona.— L'entrenador del
Guíxols, Xavi Lozano, ha estat
sancionat amv un partit de suspensió per menysprear l'àrbitre
en el matx què va disputar el
seu equip contra el Palafrugell
(1-2). L'equip de Sant Feliu ha
estat multat amb 12.000 pessetes
per incidents lletis de púbhc, al
igual que l'Olot. Els jugadors Tito,
del Palafrugell, i Baranco, de l'Olot han estat suspesos per un partit. /ELPUNT
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Miquel Orobííg
s'imposa en la tirada
internacional de Súria

ILJI
Fernando Romero, de la RFEF, en el sorteig d'ahir. Foto: EFE.
fluisa a la lliga no té res a veure
Lleida s'enfrontarà al Celta —eamb les possibiUtats a les comquip que li ha cedit Belenguer,
peticions delüiO.. L'Espanyol tinl'exmigcampista maresmenc del
drà l'avantatge de jugar el segon
Palamós— i és, juntament amb
partit a Sarrià i el principal obLas Palmas, l'únic equip de segona
jectiu serà obtenir un resultat no
divisió A que queda en compegaire advers a Riazor. El Lleida
tició. La resta d'emparellaments
ha accedit als vuitens de final desa la copa són: Las Palmas-Vaprés de desfer-se de l'Hèrcules
lència, Tenerife-Betis, Atlétigràcies al gol que va marcar Esco-Compostel·la, Rayo Vallecatefan en el partit de tomada de • no-Extremadura i Racing-Athletic
l'anterior eliminatòria (2-1). El
de Bilbao.

• Súria (Bages).— Miquel Orobitg va guanyar per tercer any
consectuiu la tirada internacional
d'aire comprimit del Club Tir Stiria, en la qual van participar més
de vint tiradors. Orobitg, que pertany al Mifas Girona i al Club
Olímpic Platja d'Aro, era' l'únic
tirador minusvàlid que participava
en aquesta tirada. El tirador Uagosterenc va aconseguir el primer
lloc gràcies als 567 punts que va
sumar. La segona posició va ser
per Patirk Caperan, del Pamiers,
amb 556 punts. / EL PUNT

TENNIS

Carles Moya derrota Ghang en tres sets
i jugarà la final de Fobert d'Austràlia
El mallorquí disputarà la seva primera final d'un Grand Slam
ELPUNT

H Melbourne.— El mallorquí
Carles Moya disputarà la final de
l'obert d'Austràha de tennis després de derrotar en semifinals el
nord-amèricà Michael Chang per
7-5, 6-2 i 6-4 en dues hores i
sis minuts de joc. Moya,, que s'ha
convertit en la revelació del torneig i jugarà la seva primera final
en un torneig del Grand Slam,
va desplegar un gran joc contra
el número dos del món i lluitarà
pel títol contra el guanyador de
la semifinal entre Pete Sampras
i Thomas Muster, que s'ha disputat aquesta matinada: El mallorquí, que abans de començar
el torneig era 25è en la classificació de l'ATP, és el primer jugador estatal que arriba a la final
d'aquest torneig des que Andrés
Gimeno va perdre la que va disputar contra Rod Laver el 1969.

«He jugat d'una manera increíble
i estic sorprès», va dir Moya després del matx i va assegurar que
no el preocupa qui serà e l s e u
rival en la final. «Aquí hi havia
128 jugadors el primer dia i a
la final n'hi haurà dos. Pot passar
qualsevol cosa», va afegir.
Un dels moments clau del matx
va arribar en el primer set, quan
Moya va remuntar un 4-5 en contra. El mallorquí va guanyar el
desè joc en blanc, va trencar el
servei de Ghang i va guanyar el
set assegurant-se el servei. Moya
va aprofitar l'embranzida, que va
prendre el seu joc en els últims
jocs del primer set i es va situar
4-1 en el segon. Les constants
errades de Chang (41 errades no
forçades i cinc dobles faltes) i
l'eficàcia de Moya (60 per cent
de primers serveis) van donar un
triomf còmode al mallorquí en
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el segon parcial. Després de per^
dre la concentració al principi del'
tercer set, Moià es va centrar un
altre cop i, després de trencar
dues vegades el servei de Chang,
va aconseguir la victòria amb un
ace.
Pierce-Hingis, final femenina
La francesa Mary Pierce va derrotar la sud-africana Amanda
Coetzer en semifinals (7-5 i 6-1)
i disputarà la final femenina contra la suïssa Martina Hingis, que
es va imposar a la nord-americana
Mary Joe Fernàndez (6-1 i 6-3).
Pierce, que va guanyar el torneig
l'any 1995, va dominar el primer
sef per un ajustat 7-5 després d'avançar-se 5-1. En elsegon, el domini de Pierce va ser total. A
Faltra semifinal, Hingis, de setze
anys, es va desfer amb molta facilitat de Mary Joe Fernàndez.
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Carles Moya celebra el seu triomf després d'haver superat Michael Chang,
victòria que et classifica per a la final. Foto: RICK STEVENS / AP.

