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HOQUEI SOBRE PATINS / LA PROMOCIÓ D'ASCENS

£1 comitè de competició
fa jugar el partit
Mifàs-Costa 0aurada

C H P B L A N E S - T O T A U T O J O N Q U E R E N C . Pavelló municipal de Blanes, a les 6

Qui fà cas dels pronòstics?
El Blanes ho té tot a favor però intenta relativitzar l'avantatge que té contra el Jonquerenc
TONI ROMERO

• Girona.— El Blanes és el gran favorit
per tomar a divisió d'honor, pràcticament
dos anys després del descens de la màxima
categoria. El conjunt selvatà ho té tot de

cares; públic, pavelló previsiblement a vessar
i dos gols d'avantatge —que són molts en
una eliminatòria— del matx d'anada. El Jonquerenc, però, es resisteix a cedir d'entrada
la seva gran oportimitat de situar-se en Felit.

Tots dos equips adapten el inateix argument
als seus interessos: si el Blanes va ser capaç
d'esmicolar els pronòstics i va guanyar a
la Jonquera, per què el Jonquerenc no ha
de poder fer el mateix?

BARTOMEU GRANADOS

Pavelló; Municipal de Blanes
Hora; 18.00
Àrbitre: Martí
Quique Martin
David Écija
Javi Gutiérrez
Cristian Santiago
Salva Gutiérrez
Albert Sassó
Rafael Ferrer
Pep Portas
Miquel Roger
10 Santi Vita-

porter
defensa
davanter
defensa
defensa
davanter
davanter
defensa
(Javanter
porter'

Entrenador del Blanes

«Sortirem a guanyar. No tenim
equip per mantenir el 0-0»
•

25
24
22
18
24
19
25'
25
28È1

«Podem utilitzar set jugadors
de pista amb molta experiència
i ho hem d'aprofitar»
' •'

«L'ascens no està fet. Ho dic
jo, i els jugadors, a més de
dir-ho, s'ho creuen»

Entrenador: Bartomeu Gramdos.

• • •

• Girona.—^Elcomitè de competició ha decidit que el partit
entre el Mifas Esplais i el Costa
Daurada, que s'havia de jugar
diumenge passat, s'ha de disputat tot i la incompareixença del
conjunt reusenc. L'equip tarragoní va al·legar que el seu autocar havia tingut una avaria a
Altafulla, quan es dirigia a jugar
el partit, previst per les 12 del
migdia. Inicialment semblava
que el conjunt reusenc s'havia
confós de data, però la presentació d'un document de l'empresa de transports contractada
pel club ha estat suficient perquè
el comitè de competició ordeni
que el matx es jugui. El Costa
Daurada ja havia obtingut l'ascens a la primera divisió de la
lliga de bàsquet en cadira de
rodes fa dues jornades, però
l'hauria pogut perdre si el comitè
hagués donat el triomf al Mifas
i hagués sancionat els reusencs
amb la pèrdua d'un punt./EL
PUNT

JOSEP MARIA BUSQUETS
Entrenador del Jonquerenc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ernest l^reixa
porter
David Domínguez defensa
Josep LI Rodríguez(ieferísa
Xavier Danol
davanter
Josep IW.'Bancells davanter
Raül Martínez
defensa
Jordi Garangou
davanter
Carles Mufioz
defensa
Oscar Gonzàlez
davanter
DaniSanchez
porter

2-1
23
23
29
25
23
21
24
20
22

«M'han dit que el Blanes va fer
el millor partit de la lliga però
les circumstàncies canvien»
•

«El Blanes és el favorit en un
75 per 100, perÒ l'estadística és
per trencar-la»
•

Entrenador; Josep Maria Busquets

Al Blanes li ha sortit tot rodó,
fins ara. Durant la lliga regular
no va guanyar cap dek.seus rivals
directes i, quan ha aconseguit
la primera victòria, ha obtingut
un resultat que el situa amb un
peu a divisió d'honor. La festa
és a punt i Blanes omplirà el
pavelló amb un munt de gent
que no va habitualment als partits però que vol aportar alguna
cosa a l'ascens. L'equip i el seu
tècnic, Bartomeu Granados, in-

«Els partits es decideixen en els
últims 10 015 minuts»
•

«Hem picat més de 100 penals
aquesta setmana»

Domínguez intenta superar el porter Santi Vila. Foto: LLUÍS SERRAT.

•

tenten situar-se a un altre nivell
i no volen perdre la concentració,
que a la Jonquera els va donar
un resultat òptim. La seva experiència en aquestes situacions
és superior i tenen jugadors acostumats a patir en partits a cara
i creu, que han pujat i han baixat.

A l'altra banda, el Totauto Jonquerenc, un equip ple de jugadors acostumats a guanyar, busca oblidar la decepció i marcar
im gol aviat per posar nerviós
el conjunt local. Vol un partit
tàctic al cent per cent i fins i
tot ha preparat els penals.

«Dilluns tomarà a sortir el sol
per a tothom»•

«Porto vuit anys fent
promocions im any sí i un any
no, i no he pujat mai»

£1 Partízan, el B^iettDií,
el Kinder i l'AEK Uuttaran
en la ISnal a quatre
• Girona.— El Partizan de Belgrat, el Benetton de Treviso, el
Kinder de Bolonya i l'AEK d'Atenes disputaran la final a quatre
de l'Eurolliga, els propers dies
21 i 23, al Palau Sant Jordi. Dijous passat, el Partizan va eliminar el CSKA de Moscou
(98-77 en el tercer.matx) i el
Benetton va superar l'Efes Pilsen
d'Istanbul (76-68). L'AEK i el
Kinder no van necessitar el partit
de desempat. En les semifinals
del 21 d'abril, el Partizan jugarà
contra el Kinder i el Benetton,
contra l'AEK. Tot i l'absèncià
de representants de la lliga ACB,
el nombre d'abonaments venuts
s'acosta als 7.000, tot i el seu
preu, entre 12.000 i 22.000 pessetes./EL PUNT

MOTOR

FUTBOL /REGIONAL PREFERENT

Max Bíaggí obté la «pole
position» del GP del Japó en
el seu debut en els 500 ce

El Cassà i el Roses es juguen tres punts
YÍtals en la lluita per la permanència

Checa fa el 5è millor temps i Crivillé, el 10è
EFE

• Suzuka (Japó).— El pilot italià Max Biaggi (Honda), debutant en la categoria, va fer el
millor temps en els entrenaments oficials i avui ocuparà la
primera posició a la graella de
sortida de la prova dels 500 ce
del Gran Premi^ del Japó, que
obrirà el mundial de motociclisme. Biaggi i els japonesos Kyoji
Nanba (Yamaha) i Tadayuki
Okada (Honda) van sorprendre
Michael Doohan, quatre vegades campió del món del mig litre.
Carles Checa (Honda) va fer el
cinquè millor temps, darrere del
campió australià mentre que
ÀlexCrivillé (Honda) esvahaver
de conformar amb la desena posició i Setè Gimbemau (Honda)
va ser dotzè. El millor temps
en els 250 ce va ser el de Daijiro

Kato (Honda) i un altre japonès,
Noboru Ueda (Honda), va protagonitzar una exhibició en la
segona jornada d'entrenaments
oficials i va obtenir la pole position en els 125 ce.
Classificacions
GP Japó. Entrenaments oficials. 500
ce: Ir M. Biaggi (Honda), 2:05.772; 2n
K. Nanba (Yamalia), 2:06.411; 3rT. Okada(Honda), 2:06.697; 4t M. Doohan (Honda),
2:06.701; 5è C. Checa (Honda), 2:06.871;
10è À. Crivillé (Honda), 2:07.526; 12è S.
Gibemau (Honda), 2:07.815. 250 ce: 1.
D. Kato (Honda), 2:08.430; 2n T. Ukawa
(Honda) 2:08.767; 3r T. Nakano (Yamaha)
2:08.797; 4t O. Jacque (Honda), 2:09.328;
5è N. Matsudo (Yamaha), 2:09.356; 12è
J. L. Cardoso (Yamaha), 2:09,900; 19è
L. D'Antín (Yamaha), 2:11.252. 125 ce:
1. N. Ueda (Honda) 2:15.162; 2n K. Sakata
(Aprilia), 2:15.934; 3r Y. Ui (Yamaha),
2:16.619; .4t R. Locatelli (Aprilia) 2:16.811;
5è Y. Fujioka (Honda), 2:17.102; 16è A.
Nieto (Aprilia) 2:18.946; 22è J. E. Maturana (Yamaha) 2:19.870; 24è E. Alzamora (Apriha), 2:20.171.
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El Peralada i l'Abadessenc no poden fallar si volen jugar la promoció
Refia, Marc, Prat, Edu i Gerard.

JOSEP M. PUIG

I Girona:— El Cassà i el Roses
disputaran —a partir de 2/4 de
5 de la tarda— un derbi dramàtic
per-intentar eludir el descens
a primera regional. Els cassanencs respiren amb més oxigen
després de la victòria al camp
del Martinenc (2-3), però no poden deixar escapar punts a casa.
—molt menys contra rivals directes— i tomar a caure en la
zona agònica de la lliga. L'equip
què entrena Quim Teixidor tindrà el dubte fins a última hora
de Montes, Emiho i Borrell. Al
Roses, només h servekla victòria
perquè per una hipotètica salvació hauria de sumar 18 dels
últims 21 punts que queden per
posar-se en joc. El tècnic banyoH
Xavi Agustí tindrà les baixa de
Fontdecaba, per sanció, i espera
acabar de recuperar Ribera i
Víctor.

• Peralada-Canovelles. ,
El Perelada s'ha de rehabilitar
—a partir de les 5 de la tarda^—
de les dues derrotes consecutives
a la lliga contra un Canovelles,
que té lazona de descens a només
un punt. El conjunt que entrena
Nitus Santos no pot deixar escapar més punts a casa sinó vol
veure perillar les opcions d'asssolir la segona plaça que dona
opció a disputar elplay-off.
• Pomar-Àbadesseac.
L'Abadessenc intentarà —a
partir de les 12 del migdia— al
camp del Pomar recuperar els
punts perduts a casa contra el
Lloret (0-3). A l'equip que entrena Esteve Puigdemont només
li serviex la victòria contra un
equip necessitat de punts per
mantenir-se a la categoria. Els
santjoanins tindran les baixes de

• Lloret-Sant Celoni.
El Lloret té la possibilitat de
seguir lluitant per la plaça de
play-off d'ascens a primera catalana si guanya el Sant Celoni,
a partir de les 5 de la tarda.
La contundent victòria diumenge passat al camp de l'Abadessenc l'ha revaloritzat i encara
pot tenir molt a dir en aquestes
últimes 7 jornades. L'equip que
entre Esteve Grabulosa vol esgotar totes les opcions i només
pensa avui amb un victòria.
• Arbúcíes-Gironella.
L'Arbúcies intentarà per
enèssima vegada —a partir de
les 5 de la tarda— aconseguir
la primera victòria de la temporada a casa. El seu rival, el
Gironella, no s'hi juga pràcticament res.

