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CICLISME

Les baixes de Jalabert i Gotti deixen
TonkoY com a gran favorit de la Volta
La 77a edició de la cursa comença avui a Vila-seca i tindrà dues etapes gironines
LLUÍS SIMÓN

• Girona.— La 77a edició de la.Volta a
Catalunya comença avui a Vila-seca (Tarragonès) amb les baixes d'última hora del número 1 del rànquing mundial, Laurent Jalabert
La Volta començarà avui amb
dos sectors a -les comarques tarragonines. El primer, entre Vila-seca i la Pineda, tindrà un recorregut de 71,9 quilòmetres i segurament es decidirà en un esprint
massiu. L'absència de Mario CipoUini, una altra de les estrelles
del Saeco que no serà a la sortida,
fa que l'uzbec Abdoujaparov sigui
el principal favorit per adjudicar-se el triomf, sense oblidar el
sorprenent rus del Toscaf Smetanine. El primer líder de la primera jornada, però, sortirà del
segon sector, una contrarellotge
individual de 7,8 quilòmetres entre Port Aventura i la Pineda.
El gran favorit per adjudicar-se
la contrarellotge i aconseguir, d'aquesta manera, el primer mallot
de líder és el britànic Chris Boardman (Gan), actual recordista de
l'hora. Entre els especialistes estatals, els que semblen tenir més
opcions per lluitar pels primers
llocs de l'etapa són els corredors
de l'ONCE Melcior Mauri, que
reapareix després d'una llarga lesió, i el basc Aitor Garmendia.
El francès Armand de las Cuevas
també necessita fer un bon paper
per demostrar al director del Banesto, Eusebio Unzúe, que té un
lloc en l'equip que disputarà el
Tour de França.
Demà es disputarà la segona
etapa, entre Port Aventura i Lleida, amb 163 quilòmetres i només
un parell de ports de tercera categoria. La jornada també es decidirà, segurament, amb un esprint. La primera etapa complicada es disputarà dissabte, entre
les Borges Blanques i Manresa.
Els corredors hauran de superar
el primer port de primera categoria de la Volta, l'alt de Mont-

(ONCE), que s'ha inscrit, a la volta a Suïssa,
i .de tot l'equip Saeco, que havia preinscrit
al vencedor del Giro d'Itàlia, Ivan Gotti. L'absència de Gotti i Jalabert deixa com a principal
favorit pel triomf final el rus Pavel Tonkov

(Mapei), segon classificat al Giro. Les etapes
més interessants passaran per les comarques
gironines. La sisena acabarà a l'alt del Mas
Nou, a Platja d'Aro, i la setena, considerada
la més dura, començarà a Girona.

El trofeu Josep Lluís
Martínez es disputarà
aquest dissabte
H Girona.— La segona edició del
trofeu Josep Lluís Martínez d'halterofíUa es disputarà aquest dissabte al gimnàs del GEiEG de
Sant Narcís i estarà obert a aixecadors sèniors i júniors. Està previst que hi participin uns 70 aixecadors, repreisentants del Matadepera, el Terrassa, l'Halter de
Lleida, l'AE Salt i el GEiEG.
Aquesta competició és selectiva
per decidir els deu aixecadors que
formaran la selecció catalana que
disputarà el campionat estatal.
L'inici dels aixecaments serà a les
5 de la tarda. / EL PLINT

López i Ramos obtenen
dues medalles al
campionat de Catalunya
• Riudellots de la Selva.—
L'afacecador saltenc Joan López
i la de Celrà Montse Ramos, tots
dos del Mifas, van aconseguir una
medalla d'or i una de plata, respectivament, en el campionat de
Catalunya d'halterofília per a minusvàlids, en la modalitat de powerlifting. Joan López va competir
en la categoria de més de 100
quilos, mentre que Montse Ramos
ho va fer en la de 44 quilos. López
i Ramos van ser els únics representants de les comarques gironines al campionat, que es va disputar al pavelló de Riudellots de
la Selva./ELPUNT
HANDBOL

Alex Zülle, alfinalde l'etapa de Platja d'Aro de l'any passat. Foto: LLUÍS ROMERO.
serrat, a només cinc quilòmetres
de l'arribada. Diumenge es disputarà l'etapa entre Sant Joan
Despí i Barcelona, sense complicacions. La Volta es començarà
a decidir dilluns, en la contrarellotge individual de 21 quilòmetres, a Vic. Pels corredors amb
més problemes a la muntanya serà
imprescindible treure temps als
escaladors amb vista a les següents
jornades. Dimarts, els corredors
arribaran a Platja d'Aro i Tonkov
i, el francès Luc Leblanc (Polti)
tindran la primera ocasió d'ex-

hibir-se en l'ascensió a l'alt del
Mas Nou, amb rampes que arriben al 14 per cent de desnivell.
L'etapa reina, entre Girona i Andorra, ho deixarà tot sentenciat.
Els ports de la Creueta', Montaup
i Pal, tots tres de primera, seran
els jutges de la cursa.
Els corredors estatals amb més
possibilitats de lluitar pels primers
llocs en la classificació general
són Fernando Escartín (Kelme),
un dels millors escaladors estatals,
i Mikel Zarrabeitia (ONCE), que
ve de fer un gran paper a la Daup-

hiné Liberé. També destaca el
jove corredor del Kelme José Luis
Rubiera, la revelació del Giro d'ItàUa, en el qual va guanyar l'etapa
reina. Altres corredors amb possibilitats són l'esprínter del Mapei
Jan Svorada, el veterà escalador
Claudio Chiapucci (Asics) i els
tot terreny Andrei Tchmil (Lotto)
i Bò Hamburger (TVM). La presència del colombià Alvaro Mejia,
vencedor dé l'edició del 1994 de
la Volta, serà testimonial ja que
aquest any pràcticament no ha
competit a Europa.
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El Pompeu Fabra debuta als
estatals infantils plantant cara
al Madrid però acaba perdent

£1 GEiEG és a punt de vèncer
el campió català en el primer
partit de Festatal infantil

Es va enfonsar a partir del tercer quart

Les grupistes van fallar accions puntuals

n^y
Pompeu Fabra: Gavilàn (2),
/ J Salido (9), Benítez (2), Juanola (4), Camps (5), Cabarrocas, Rodríguez (3), Domènech (10), Terribas
(15), Mató (9) i Sanmartí (14). 2 triples
de Sanmartí, de 12 intents. 21 de 37
tirs lliures. 41 faltes. Eliminats: Gavilàn, Benítez, Camps i Mató.
't ^ Real Madrid: Tejerina
X A (10), J. Sànchez (13), S.
Sànchez (6), Velàzquez (6), Hernàndez (4), García (18), Serrano (7), Gil
(15), Alvarez (2), Ferri (9), Capitàn
(14), Franco (8). 2 triples (García).
de 8 intents. 36 de 61 tirs lliurs. 28
faltes. Eliminat: Capitàn.
Parcials: 16-20, 35-44, 48-82, 73-112.
Arbitres: Olivares i Mateu.

totes els aspectes del joc.
El Pompeu Fabra va sorprendre el rival en els dos primers
quarts, amb pressió a tota la pista
i transicions ofensives molt ràpides. En el minut 15, els saltencs
dominaven (28-26), però el Madrid resistia bé el ritme dels jugadors de Miquel Martínez, que
havien de compensar la inferioritat d'alçada. El Madrid té cinc
jugadors per damunt d'lm95 i el
sostre del Pompeu Fabra és Pau
Terribas (lm87). El tècnic blanc
va fer tantes rotacions com va
voler i no va tenir cap jugador
en pista més de vint minuts. García, el màxim anotador del Madrid, va fer 18 punts en 16 minuts.
ELPUNT
Al descans, el Pompeu Fabra noH Castelló.— El Pompeu Fabra
més perdia de nou punts (35-44).
va perdre el primer partit de l'esEn el tercer quart, els saltencs
tatal infantil contra el Real Maes van enfonsar físicament i el
drid (73-112) perquè no va poder
resistir el ritme dels madrilenys , Madrid, amb un parcial de 13-38,
a partir del tercer quart. Els va trencar el partit (48-82). Él
Madrid va acabar agafant 45 reblancs, amb un equip alt, de quabots, 27 més que els saltencs, i
litat i equilibrat entre titulars i
amb millors percentatges de tir.
suplents, van estar perfectes en
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^ # * GEiEG: Ribas~(ll), Campos
3 0 (7), Angona (4), Rodríguez
(2), Suàrez (8), Masó (3), Duran (1),
Lozano (20), Garcia i Juàrez. 4 triples
(3 de Lozano i 1 de Masó), de 9
intents. 16 de 30 tirs lliures. 25 faltes.
^ O Lima Horta: Martínez (4), Ba3 O laguer (6), Lecina (9), Alcaraz
(2), Villaescusa (16), Rioja (6), Fumanal (2), Valderrama (7), Corral (6)
i Calderón. 3 triples (Valderrama,
Rioja i Villaescusa) de 9 intents. 21
de 39 tirs lliures. 22 faltes. Eliminades:
Corral (32') i Valderrama (36').
Parcials: 20-15, 36-35, 43-48, 56-58.
Arbitres: Pérez i Merenciano.
EL PUNT

' • Castelló.— El GEiEG va estar
a punt de donar una gran sorpresa
en el primer partit del campionat
estatal infantil femení ja que va
tenir contra les cordes el campió
de Catalunya i guanyador del sector est, l'Horta Lima de Barcelona, que a la lliga havia vençut
les grupistes dos cops. Al final
el GEiEG va acabar perdent de

dos punts (56-58), una derrota
mínima que pot tenir valor en
cas de triple empat.
El GEiEG va dominar tota la
primera part basant-se en el seu,
contraatac. En el tercer quart,
l'Horta va decidir pressionar i va
anar capgirant el marcador. L'equip barceloní va iniciar l'últim
quart guanyant de cinc punts
(43-48) i va augmentar l'avantatge
fins als set punts (51-58) després
d'una discutida decisió dels àrbitres, que van assenyalar passes
i van anul·lar un bàsquet al
GEiEG que hauria situat el 53-56
en el marcador. Amb el 51-58
i 1:30 per al final, el GEiEG va
pressionar en tota la pista, va recuperar pilotes i va fer faltes per
forçar les errades de l'Horta en
els tirs lliures, que es van produir.
A14 segons del final, les jugadores
de Joan Masó van fer el 56-58,
però no van estar prou hàbils per
fer la falta que els hauria donat
la possibilitat de recuperar la
possessió.

Un grup d'entrenadors
crea PAssociació d'Amics
de l'Handbol Gironí
• Giróna.— Un grup d'entrenadors gironins han creat l'Associació d'Amics de l'Handbol Gironí, que es va gestar el mes d'abril
de l'any passat i té els estatus
aprovats des del setembre. Els, objectius de l'associació són fer possible i fomentar el contacte entre
els seus associats; organitzar i promoure serveis d'interès comú per
a la millora de l'handbol i dels
seus associats mitjançat iniciatives
directes (comunicacions, conferències, vídeos, congressos, entre
altres); poteiiciar l'intercanvi d'informació i experiències entre els
seus associats i organitzar i dirigir
les activitats que es creguin convenients per a la consecució del
seus objectius. El president de
l'associació és Miquel Picón, la
vicepresidència l'ocupa Jordi
Congost, el secretari és Carles Pedrola mentre que el tresorer és
Enric Termes i els vocals, Arseni
Villar, Emilio Blanco, José Luis
Justo i Mariano Pérez. Les persones que estiguin interessades en
participar en aquesta associació
es poden dirigir a Miquel Picón,
Jordi Congost o Carles Pedrola.
/ EL PUNT
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Lanukenmann (la Selva),
primera en menys de 34
quilos al "Vila de lioret
• Lloret de Mar.— La judoca
Tània Lanukenmann (Judo de la
Selva) va classificar-se en primera
posició en el primer trofeu Vila
de Lloret, en la categoria de
menys de 34 quilos, que es va
disputar amb la participació de
28 clubs d'arreu de Catalunya. En
la mateixa categoria es van classificar segona i tercera, respectivament, Jesica Alvarez (Blanes)
i Isabel Ohnos (Lloret). Alvarez
també va ser tercera en la categoria- de menys de 42 quilos.
La participació gironina es va
completar amb el blanenc Albert
Framis, que va ser tercer en la
categoria de menys de 34 quilos./EL PtJNT

