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ESPORTS

EL P U N T / Dilluns, 10 de març de 1997
BÀSQUET

[BÀSQUET I

El Fornells domina el
2a DIVISIÓ FEMENINA
joc interior i s'impòsa .'
El Banyoles es centra
al Manlleu
El GEiEG B s'enfonsa^
al segon temps i venç
a
la
segona
part
i
acaba
^ ^ Fornells: Garcia (10), López
D D (8), Abarca (-), Sancho (4),
el Montcada
perdent
Selles (5), Villanueva (3), E. Carreres
(5), Pozo (3) i Díez (17). 2 triples:
1 E. Carreres i 1 Pozo. 17 de 33
tirs lliures. 22 faltes personals. 1 tècnica: Selles (35'). Eliminades: Selles
(35') i López (40').
^
A·^
Manlleu: M.T. Pérez (4), Ló" • « J pez (-), Gutiérrez (7), Càceres
(-), M. Pérez (3), Cortés (10), Gras
(6), Jurado (9) i Sola (4). 7 triples:
2 Gutiérrez, 3 Jurado, 1 Cortés i 1
Gras. 8 de 20 tirs lliures. 24 faltes
personals. 1 tècnica: Sola (35').'Eliminades: Sola (35'), Gras (39') i M.T.
Pérez (40').
Parcials: 2-7, 12-13, 20-16, 24-19;
31-21,36-27,42-35 i, 55-43.
Arbitres: Peris.

^ Q GEiEG B: Ros (11), Sastre
^ ^ (17), Calvet (4), Roca (6),.A1gueró (4), Bonadona (8), Albacete (9),
Robledo (-), Gispert (-), Sanchez.(-)
i Comas (-). 2 triples: Ros. 15 de
20 tirs lliures. 22 faltes personals. Cap
eliminada.
^ ^ Meroil: Solà (5), Capdevila
O / (16), Martínez (14), Gómez
(6), Majo (2), Domènech (6), Pinal
(8), Cervantes (9), Sàhchez (1), Martí
(-) i Albert (-). 3 triples: 1 Solà, 1
Gómez i 1 Capdevila. 20 de 27 tirs
lliures. 21 faltes personals. Cap eliminada.
Parcials: 7-4, 11-15, 29-22, 36-27;
40-33,40-43,45-50 i 59-67.
Arbitrés: GirgasiPeries.

• A't
Montcada: Ximenis (9), Saez
* f J . (-), Peres (5), Miralles (3), Ortiz (4), Romeo (12), Jurado (4) i Mal-.
faz (4). 2 triples: Peres i Ximenis.
3 de 4 tirs lliures. 16 faltés personals.
Cap eliminada.
^ • ^ Banyoles: Bramon (-), Micaló
3 X í (-), Rodríguez (10), Canadell
(-), Omedes (9), Clara (10), Surroca
(14), Ramió (9) i S. Martí (-). 4 triples:
2 Surroca, 1 Rodríguez i í Omedes.
6 de 15 tirs lliures. 15 faltes personals.
Cap eliminada.
Parcials: 6-1, 11-7, 18-9, 25-12; 31-19,
35-36, 39-48 i 41-52.
Arbitres: Avilés i Millera.

I Montcada i Reixac (Vallès Oc• Fornells de la Selva.— El Forcidental).— El Banyoles va fer
nells va imposar el seu joc sota
• Girona.— El GEiEG B va reuna excel·lent segona nieitat, tant
cistella durant tot el partit i va
bre un parcial de 0-15 des del
en defensa com en atac, i va aconvèncer el Manlleu. Durant la seseguir capgirar un iharcador adminut 25 fins al 31 que va deixar-lo
gona meitat, les fornellenques van
vers fins al minut 25 del partit.
totalment enfonsat i que va profer una defensa molt agressiva,
Les baiiyolines van estar molt desvocar la seva derrota contra el
amb una forta pressió a tota la
centrades durant el primer temps,
Meroil.
pista, -fet que va afavorir el mari només van anotar dotze puiïts
Al començament de la primera
cador. El Manlleu va estar molt
(25-12). Però després del descans
meitat el partit va estar força iguaencertat en el tir exterior, però
això va canviar, ja que el Banyoles
lat, però al minut. 13 (20-20),. el
el Fornells va saber dominar en
va sortir a la pista amb idees reMeroil va fer un parcial de 12-2,
tot moment i va recuperar moltes
novades, amb una forta defensa
que li va donar deu punts d'apilotes. Aquest fet li va permetre
individiial sobre les. locals, que
vantatge, al minut i6 (32-22), Tot
sortir ràpidament al contracop i
i això, les gironines no es van r nò-els permetia anotar. AÍhofà,;
va ser decisiu per aconseguir el : donar per vençudes i van acon-^'- el Banyoles van sorprendre él contriomf;/EUFUNT;.'- ,,.•';•-jí'.'. ".; seguir arribar al descans amb un
junt vallesà amb un joc molt ràpid,
36-27; 4ue-encara-éls donava es- • qüé và provocar un parcial de '•
4-17 del minut 25 (31-19) al 30
perances per vèncer. Però, quan
EI Llorjét fa uií triple
(35-36), i que li va permetre capnoinés feia cinc minuts que havia
en els darrers segons i , , coinençat el -segon temps, iriex-' girar'totalment él resultat. A "parplicablefnent, el Meroil, que per-' tir'd'aquest moment, les bahyóvenç la Farigola
linès ho van tenir cap problemadia de set punts' (40-33),- va fer
^ O '^ Farigola: Gampina. (3), Seun parcial de 15-0 que va posar- per mantenir les diferències, tot •
^Zr
rrano (-), Ferré (2), Mercadé
i la pressió qüe van rebré en els
el marcador eh (40-48) al minut
(1), Pérez (5), Unsaique^-); Palli (10),
darrers segons, i es van endur
31, i que va deixar totalment sorBüendia (3), Batlle (0 i Alvarez (5).
merescudament el triomf. / EL'
preses les giroiiines. Al minut 29,
1 triple:.Campifia. 12 dé 26 tirs lliures. amb dos triples consecutius' de
P U N T
; '
•
;
••
• ••
•
—
10- faltés- personals.' Gap diminada-. •
l'aler Ester Ros, él GEiEG B'va'
' I f t Lloret: Hernàndez (2), Ròdríaconseguir reduir les diferències
« J w guéz (2),-Castro (6), Àuàtrich
£l Sialt remunta 15 punts
(57-62), però nova acabar de reàc(8), Campmajó (2), Alonso (5), Lamciònai- i va perdre. / EL PUNT
però acaba perdent
ram^(3),.,Giribet (:) i CunilL(2). 4
triples: 2 Castro, ï Alonso i 1 Lararani.
contra el Masnou
0 de 5 tirs IHures. 20 faltes personals.
El
Védhina
falla
en
O yJ < el Masnou: Roqueüí (11), AlCap eliminada.
O ^ sina(8),P.Monje(2),R.MonParcials: 4-4,7-11,13-16,20-16; 21-25, atac i és derrotat per
je (25), Martí (10), Plazas (18) i Baena
25-27,27-29129-30.
l'Universitari
(-). 2 triples: R. Monje i Martí. 35
Arbitres: Mirella.
de 47 tirs lliures. 25 faltes personals.
g^'y
Vedruna A: Canet (12), Pell
0 % J (-), Cassan (8), Morraja (2),, HA ·SaU:Castaüo (16), Muüoz (2),
• Barcelona.— Un triple de la, Regincós (3), Piferrer (8), Ventura
/ * # Carrillo (-), Cantó (2), Vizjugadora Samira Lamrani en els
(6), Bassó (2), Grabulosa (4), Túlsà. caíno (-), Dames (19), Alabau (8),
darrers déu segons de joc va donar
(2) i Morilla (16). 1 triple: Cassan.
Vila (6), Quinones (5), Ferrer (15)
la victòria al Lloret. El matx es
28 de 42 tirs lliures. 30 faltes personals.
i Corona (6). 3 triples: Castaüo (2)
Eliminades: Ventura (35') i Regincós . i Quifiones. 13 de 22 tirs lliures. 33
va caracteritzar per l'absència de
faltes. 1 tècnica: entrenador (39'). Elijoc ofensiu i per la igualtat durant, .(40')- .
el primer temps. Però al minut
'f^
Universitari: Fraricitorra (2),: minades: Cantó i Dames.
Parcials:5-6,10-9, 20-16, 39-23; 44-29,
29 (22-27), la Farigola va fer un
/ A/ Gallego (6), Campmany'(-),
53-46, 66-56 i 84-74.
.
Valdivia (-), Verdegué (19), Lacayo
parcial de 7.-0 que el va posar,
(3); Alocén N. (12), Mondaini (-12),
Arbitres: Viüolo i Menzinger..al minut 33,.per. davant (29-27).
Arregui (-), Gilabert (18), Algara (-)
Durant els darrers set minuts, cap
i Sibatte (-). 8 triples: 3 Gilabert, 3
dels dos equips va aconseguir ano. ELPUNT
Mondaini i 2 Verdegué. 24 de 36
tar, però quan faltaven deu segons
• EI Masnou.— El Salt, tot i que
tirs
lliures."
32
faltes
personals.
Eliper finalitzar el matx,, un triple
havia aconseguit remuntar un reminades: Lacayo (33') i Alocén (37').
de l'aler Lainrani va donar l'asultat advers, es va descentrar en
Parcials: 5-7,-13-14, 21-27, 32-34;
justada victòria a les Uoretenques' 34-38,43-46, 51-57 i 63-72.
èls darrers minuts, després de reArbitres: Brull i,Lara. .
(29-30)./ELPUNT
bre un parcial de 14-1, i va acabar
perdent contra el Masnou (84-74).
Durant els primers minuts el Salt
El partit
H Girona.— El Vedruna no va
va fer un joc molt irregular i,
saber
rnaterialitzar
bé
el
seu
joc
CassanéiMNUniversitari no
tot i que va mantenir la igualtat
ofensiu i va caure davant l'Unies juga per una confiísió
durant els primers deu minuts,
versitari, que.es troba en el segon
no va poder evitar que les maslloc de la classificació. Ambdós
• Girona.— El matx entre el Casnovines s'imposessin amb ràpids
equips
van
fer
una
defensa
molt
sanenc i l'Universitari, que s'havia
contracops i un gran encert en
agressiva i els resultats van ser
de jugar ahir al pavelló de Cassà
els tirs lliures, i que s'arribés al
molt igualats. Les gironines van
a dos quarts "d'una del migdia
descans amb un resultat desfaresorgir
gràcies
a
les
seves
bases,
—normalment es juga a les sis
vorable de 44-29. A la represa,
que van saber repartir molt bé
de la tarda—, va suspendre's perel Salt va sortir a la pista disposat
el joc. Finalment, van arribar al
què l'equip visitant no va prea remuntar i va fer un parcial
descans
amb
tant
sols
dos
punts
sentar-s'hi a l'hora. El Cassanenc
d'1-15 que el posava a tan sols
de diferència (32-34). Però a la
havia demanat fa temps a la Fedos punts (58-56) al minut 34.
represa, el gran encert en el tir
deració Catalana aquest canvi
Però les locals van asserenar-se
exterior
de
l'Universitari,
que
va
d'horari, que va ser acceptat. Tot
i les saltenques van encaixar, sefer tres triples consecutius al misembla indicar que l'error és de
guidament, un parcial de 14-1 que
nut set i. vuit, va donar més sela Federació, ja que l'Universitari
deixava el marcador en 71-68 al
guretat a les barcelonines. El Vede Barcelona va al·legar que no
minut 39, i també el matx gairebé
druna, va fer una bona defensa
havia rebut cap notificació del
sentenciat. Durant aquests darrers
zonal i va provocar que- l'Unicanvi. A més, al.matí, quan s'havia
minuts,
el Salt no va estar encertat
versitari
esgotés
els
30
segons
de
de jugar el partit, l'Universitari
i l'àrbitre va xiular-li moltes faltes
possesió de la pilota, però tot i
era a Girona, ja que va aprofitar
personals, que van donar la posaixò, no van aconseguir fer atacs
el mateix autocar que l'equip A,
sibilitat a les locals de sumar punts
fluids
i
no.'van
poder
remuntar
que s'enfrontava al Vedruna a les
al seu marcador.
un resultat advers. / EL PUNT
dotze del migdia. / EL PUNT
Punt, El, 1997-03-10, p. 36.
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Lliga LEB

.

Bílbao-Andorra
Tenerife-P. Huesca
PinedaAliguér-Gijón
Breogàn-lnca '.
.'....:
Alacant-C'Cantàbria .....'.
Huelva-Cajasur
iyelilla-Asl<atuak
Equip

PJPGPP

C. Cantàbria
Gijón
Breogàn
Pineda
IVIelillà
Alacant .
Huelva
AndorraCajasur
Inca
P. Huesca
Tenerife
Askatuak
Bilbao

.23
23
23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
22
21

;
85
92
82
..:.... 80
101
96
PF

15 7
15 815 8
14 9
14 9
13 10
13.10
12 10
11 12
8 15'
8 15
6 17
7 15
7 14

suspès
- 63
-.99
- 87
78
87
50

PC Punts

2041 1864
1905 1815
1986 1957
2044 1915
2057 1945
1732 1685
1874 1859
1773 1685
1902 1915
1887 1979
1860 .1955
1922 2002
1614 1834
1637'^1824

39
38
,38
37
37
36
36'
34
34
31
3Í
29
29
. 28

La propera (15 mar;): Melilla-Bilbao; Askatuak-Huelva;-Cajasur-Alacant; C. Cantabria-Breogàn; Inca-Pineda Aliguer; Gijón-Tenerife i P. Huesca-Andorra.

El 2a catalana femenina
GRUP 4
• la Cellera-BC Palamós
Sant Hilari-Sait B
Calella-Vèrges
Banyoles B-Olot
Llagostera-Blanes ..-.
Vedruna B-CE Palamós .:..
Equip

-

PJ-PG PP :

•'Blanes,:.. " - I S I S - - 0
Sarrià
17 16 1
CE Palamós
18 14 4
Vedruna B " ,18'12 .6
SaltB
19 10 9
Olot
17 9 8
.Verges
..
19 7 1 Í
Llagostera'
17 8 9
Calella
18 6 12
la Cellera
' 18 ' 6 12'
-BanyolesB
18 5 13
BCPalaniós ' 1 8 "5 13
Sant Hilari
17 0 17

61
23
54
41
36
• 59
PF

—
-

45
60
56
40
77
70

PC Punts

'1224 ,,712
36
1164 711
33
1183 971
32
1047 ; 898 . 30
920
878
29
1019
870
26
916 1,007.
26.^
778.. 790
.25^
954
964 .' -24
-892.' 911
24
733
897' '-23
:660 • 9 6 7 - - 2 2 '
462 1376
17,

La propera (16 març): CE Palamós-Banyples
B; Olot-Calella; Verges-Sant Hilari; Salt-Bjía"'
Cellera; BÇ Palamós-Llagostera i Blanes-Sarrià.
• ' '
•
'
'
' -''
i;,'"-

Ei 3a catalana femenina
2a FASE. GRUP 3
Palafrugell-Maçanet
Poblenou-Farners
Roses-Guíxols
Equip

67 - 80
51 — 5 4 '
55 — 40

PJ PG PP

Maçanet
Farnefs
Roses
Palafrugell
Poblenou
Guíxols

3
3
3
' 3
3
3

3 0
3.0
2 1
1 2
0 3
0 3

PF

PC Punts

249
216
170
221
138
114 •

163
6
176
6
155
5
205 ' • 4
176
3
233 .
3

La propera (16 març): Maçanet-Poblenou;
Guixols-Palaifrugell i Roses-Farners.
2a FASE. GRUP 4
Hostàlric-Béscanó
Sta. Susanna-l'Escala
Equip

••

• 57 — . 38
46 — 70

..PJPGPP

Hostalric
l'Escala
Bescanó .Sfa. Susanna •

3
3
2
2

i22
1
0

PF

PC Punts

1 • 193 ' 166
1 204
180
1- '.92
1Ó9
2
92
126

5
5
. 3'
2

La propera (16 març): Bescanó-Sta, Susanna
i Hostalric-l'Escala.
2a FASE. GRUP S
Sarrià B-Amer
Les Cuques-la Bisbal

73 - 65
suspès

PJ PG PP

PF

Sarrià B
3 2 1
Amer
. 3 1 2
la Bisbal
2 1 1
Les Cuques
2 1 1

177
165
106
84

Equip

PC Punts
157
171
107.
97

5
4
3
3

La propera (16 març): Amer-Les Cuques i
Sarrià B-la Bisbal.
2a FASE. GRUP 6
Sant Gregori-Arbúcies
Fornells B-Tordera
Equip
Tordera
Arbúcies
Fornells B
Sant Gregori

PJ PG PP
3
3
3
3

3 0
2 1
1 2
0 3

48 — 53
34 - - 5 0
PF
151
109
83
114

PC Punts
106
128 .
100
128

6
5
4
3

LA propera (16 març): Sant Gregori-Fornells
B i Arbúcies-Tordera.

Les entrades per
PEurobàsquet, entre
4.000 i 5.000 pessetes
I Girona.— Les entrades per
l'Eurobàsquet de Catalunya, que
es disputarà a Girona, Badalona
i Barcelona, costaran al voltant
de 4.000 pessetes —podrien arribar a un màxim de 5.000^ i permetran veure els "partits d e . tot
un dia ^-quatre, en la primera
fase—, ja que no es posaran a,
la venda entrades per un sol partit.
La reserva d'entrades es podrà
efectuar probablement a través
dels caixers de Servicaixa, segons
va explicar ahir a Girona Francesc
Mumbrú, membre de la comissió
executiva del comitè organitzador.
L'altra modalitat d'adquisició de
localitats serà l'abonament per tot
el campionat, pel qual s'estima
un preu aproximat d'unes 24.000
pessetes, tot i que encara no ha
estat fixat definitivament. Mumbrú va destacar que aquests pi-eus
seran «els més barats de totes
les edicions de l'Eurobàsquet».
Els clubs gironins, presents a la
reunió informativa d'ahir, tindran
accés a un paquet d'entrades i
abonaments abans que comencin
a ser venuts al públic. Mumbrú
també và explicar que s'introduiran algunes modificacioiis al pavelló de Fontajau. S'acostarà la
pista a la tribuna principal i, a
l'altre costat, s'aprofitarà l'espai
que quedarà entre el parquet i
la grada per instal·lar unes llotges
a" peu de pista. També's'iibióàfà.:
una zona de descans, aihb, bars
i -altres serveis, davaiit l'entrada
principal actual del pavelló, /.T.R.

El serbi Borís
Stankovic presidirà la
FIBA fins el 2002
• RÍO de Janeiro.— El directiu
serbi .Boris Stankovic continuarà
essent el secretari general de la
Federació Internacional de Bàs-'
quet '(FIBA) fins a l'any 2Ò02,
segons va decidir ahir el comitè
centraK mundial de l'organisme,
reunit - aquest cap de setmana a
Rio de Janeiro. En les reunions
de Rio també es va rebutjar di-^
verses propostes de la comissió
tècnica, respecte a modificacions
del reglament.' El contracte de
Stankovic s'acabava l'any viiient.
Així mateix es va elegir la Fun-]
dació Ferràndiz com la seu del
FIBA «Hall of fame».. / EL PIÍNT
RUGBI

'

El GEiEG venç el
Newton-le-Willows en
la seva gira anglesa ~
• Girona.— Els jugadors del
GEiEG van vèncer el conjunt anglès del Newton-le-Willows per
22-31 en la gira que van realitzar
la setmana' passada per les iUes
britàniques. Segons el delegat de
l'equip, Jaume Rovira, la gira era
«pirata» perquè se la pagaven els
propis jugadors, i tots els que hi
van í-participar van actuar amb
pseudònims. La victòria grupista
es va basar en' la bona actuació
dels davanters contra un equip
molt ràpid en la línia de tres
quarts. /EL PUNT

TIR OLÍMPIC

Oròbitg sHn^osa en
Fobert estatal de
federacions autonòmiques
• Madrid.— El tirador del Mifas
Girona Miquel Orobig va imposar-se dissabte en la modalitat de carrabina d'aire en l'obert estatal
de federacions autonòmiques de
tir olímpic per a ihinusvàlids. Orobitg va aconseguir una puntuació
de 577 punts. En la modalitat de
pistola d'aire, un altre català,
Eduard Giménez, va quedar tercer amb 532 pimts. / EL PUNT

