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£1 Mifas perd contra
CEM l'Hospitalet i es
queda sense Pascens
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Excel·lent tirador i penetrador. És el típic
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L'ier argentí dóna moíta credibilitat a la
Ifnta exterior de! conlunt basc És un
excel·lent tirador des de la distància.
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T A U C E R A M I C A - V A L V I G I R O N A . Pavelló Araba, 1/4 de 9 de la tarda

A treure'n tot el que es pugui

• Girona.—El Mifas Esplais va
perdre a la pista del CEM l'Hospitalet (45-27), en la darrera jornada de la lliga de segona estatal
en cadira de rodes, i se li va
escapar l'ascens a la primera divisió. L'equip gironí va acusar
els nervis, els seus millors homes
van cometre massa errades i, a
més, va perdre per lesió el jugador més alt, Medard Bosch.
El Mifas, a falta que el jutge
únic dictamini una resolució sobre el partit Mifas-Costa Daurada, ocupa la cinquena posició.
El Costa Daurada no es va presentar a jugar a la pista del Mifas
en la penúltima jornada i després
va presentar un certificat d'una
empresa d'autobusos en el qual
es fa constar que el motiu de
la' seva no presentació va sèr per
culpa d'una avaria del vehicle.
L'equip alt-empordanès creu
que el que argumenta el Costa
Daurada és fals i sol·licita al jutge
únic de la federació que castigui
l'equip de Reus. Si finalment donen la raó a l'Esplais, l'equip
que aconseguiria l'ascens seria
el CEM l'Hospitalet. El Mifas
tancarà la temporada jugant la
final de la Lliga Catalana contra
el Costa Daurada.

El Valvi visita la pista del líder amb la novetat del pivot Tim Kempton
JOANPUNTI

• Girona.— El Valvi buscarà avui dissabte
a la pista del Tau-Ceràmica, el líder de
l'ACB, un triomf que el deixi a un pas de
la permanència matemàtica en la categoria.
L'absència d'im jugador habitual com Buck Johnson obligarà a repartir les responsabilitats entre els homes que n'han
tingut més dins de la plantilla.
El capità, Pep Cargol, considera
necessari que tothom assumeixi
el paper que li pertoca. «Ens
obliga a tots a fer un esforç molt
gran per ajudar el nou americà
a .adaptar-se ràpidament i per
reassumir papers, ja que fins ara
teníem una forma de jugar molt
determinada que estava molt basada en les característiques d'en
Buck Johnson. Haurem de trobar la manera de fer aquelles
coses que fins ara estàvem acostumats a que eiis fes ell», comentael jugador del conjunt gir-

El conjunt de Girona disposarà del nord-americà Tim Kempton, que va arribar ahir
a Girona procedent dels Estats Units per
suplir Buck Johnson. El Tau-Ceràmica necessita una victòria per no permetre al Real

noí. El pivot absent acreditava
22 punts i 9 rebots de mitjana
per partit. Cargol creu que
aquesta aportació s'haurà d'assumir entre tots.
La negativa de Buck Johnson
a passar el control de dópatge
diumenge ha deixat l'equip desencantat. Les novetats sembla
que converteixen en molt complicada .la victòria a la pista del
Tau-Ceràmica, equip que encapçala la competició. «No podem
pensar que és impossible vèncer,
perquè si ho veiéssim així de clar
ja no enS desplaçaríem. Nosaltres anem a Vitòria a fer el màxim
i guanyar el partit», explica Pep
Cargol.
Respecte a la negativa de Buck

Madrid que el pugui atrapar. El,capità de
l'equip, Pep Cargol, diu que el pavelló Araba
no és inexpugnable: «No podem pensar que
és impossible guanyar a Vitòria; si no, ja
ens podríem quedar a casa.»

Johnson a passar el control de
dopatge diumenge passat —^un
esdeveniment que ha marcat la
setmana—, Cargol considera
que és una absoluta falta de responsabilitat: «En Buck ha tingut
ima irresponsabilitat molt gran
en la seya forma d'actuar i en
tots els sentits: primer, cap als
jugadors per la situació en què
ens deixa; segon, cap al club pel
mal que pot fer a la seva imatge,
i tercer, cap a si mateix per la
situació en què deixa el seu futur..
L'ombra del dubte plana sobre
seu i una manera de treiure-se'l
era haver passat el control. I ara
ja no és possible.»
Però quan un equip perd un
jugador important en els seus

esquemes sempre es genera una
doble lectura. Per exemple,
aquesta és la típica circumstància
que el tècnic de l'equip teòricament beneficiat adverteix que
l'equip, perjudicat per una absència sol reaccionar sobremotivànt-se. El Tau necessita el
triomf per impedir que el Real
Madrid, que visita la pista del
TDK, tingui la possibilitat d'assaltar el liderat i per poder mantenir tots els privilegis d'avantatge de camp que dóna el primer
lloc al final de la fase regular.
El Valvi, en canvi, mira la classificació per la zona baixa, ja
que un triomf li pot servir per
fer el pas més important cap
a la permanència matemàtica.

De propina, sis hores d'autocar
TONI ROMERO

I Tim Kempton podrà debutar
avui amb el Valvi a Vitòria, però
per ben poc. Els responsables
del club gironí patien perquè havien de donar d'alta el jugador
dijous com a molt tard, però la
tramitació va anar bé i al capdavall l'tíltima temença que s'ha
esvaït ha estat la presència física
del jugador. Kempton va arribar
ahir al migdia a Barcelona i, pràcticament sense haver trepitjat terra, el van fer pujar a l'autocar
i el van advertir que, per si no
en tenia prou amb el vol, l'esperaven prop de sis hores d'autopista. El pivot va processar la
informació amb una barreja de
desesperació i resignació.

Quan un nord-americà arriba
amb el temps just a un equip
no se li pot demanar que rendeixi
des del primer moment. Però
a Tim Kempton- pràcticament
només se U podrà exigir que es
mantingui despert. El pivot, que
havia d'arribar inicialment dijous, estava previst que arribés
ahir a les 10 del matí i va arribar
a l'aeroport dues hores i mitja
més tard. Entre el;'eí hg i l'encarcarament dels viatges, l'entrenament de tir d'ahir al vespre
al pavelló Araba li va servir per
entrar en activitat. Això sí,,
Kempton no feia l'efecte d'estar
passat de pes. No se'l va poder
pesar ni revisar, però aparentment està en més bona forma
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que quan el Valvi el va fitxar,
a principis del 1996.
El Tau busca el rècord
El Tau Ceràmica és a una victòria de batre el rècord del club
en una primera fase de la lliga,
tot i que la prioritat del club
basc és mantenir el liderat de
la lliga ACB fins al final de la
fase regular. Aquesta temporada
el Tau Ceràmica ha guanyat 24
dels 30 partits que ha disputat.
A la seva pista, el conjunt basc
s'ha endut el triomfen 13 partits
i només n'ha perdut 2, a la segona
voltaideforma consecutiva, contra el TDKManresa i el Joventut.
Llxmy del pavelló Araba, el Tau
Ceràmica ha guanyat 11 partits

i n'ha perdut 4. El conjunt que
entrena l'italià Sergio Scariolo
és el líder, però amb les mateixes
, victòries que el segon, el Real
Madrid. L'aler Juan Alberta Espií —el tirador més perillós del
conjut de Vitòria— és dubte a
conseqüència d'un esquinç al
turmell esquerre que es va fer
dimecres passat.
L'entrenador del Tau, Sergio
Scariolo, va sorprendre's de
fitxatge de Tim Kempton pel
Valvi: «No em pensava que el
Valvi pogués fitxar un jugador
de talent com Kempton en dos
o tres dies. És un home de qualitat i d'experiència, i en aquests
moments de la temporada és difícil trobar un jugador millor.»

Resultats
2a divisió estatal. 14 jornada:
CÉM-Mifas Esplais, 45-27; C. Daurada-Unes F, 83-14; Rangers-IUes,
52-30; Unes S. Feliu-Ases, 42-16. Classificació: Ir C. Daurada, 25; 2n CEM,
24; 3r Rangers, 23; 4t Unes S. Feliu,
23;MifasEsplais,22; Illes, 19; Ases-VaUès, 15 i Unes F, 15. /EL VXJKÏ
MOTOR

Isaac Pons es manté
líder del català de trial
juvenU
• L'Espluga de Francolí (Conca de Barberà).— El vidrerenc
Isaac Pons (Mecatecno) va ser
el vencedor de la categoria juvenil en la segona prova del campionat de Catalunya de trial per
a nens,, que es va disputar a l'Espluga de Francolí. Pons, que
també havia guanyat el trial anterior, va acabar les tres passades
per les vuit zones amb només
11 punts de penalitzaeió. Dani
Oliveras (Mecatecno), el segon
classificat, en va fer 45, mentre
que Dani Gisbert (Gas Gas), que
va acabar en la tercer posició,
va sumar 50 punts. /EL PUNT

La segona prova de la
copa catalana de quads
es farà a Palafrugell
• Girona.— El circuit palafrugellenc de l'Escorxador serà l'escenari, demà diumenge, de la
segona prova puntuable per a
la copa catalana de quads. Els
entrenaments començaran a 2/4
de 10 del matí i les mànigues
de cursa, dues hores més tard.
La prova estarà oberta als quads
del grup 1 —reservada a motors
de fins a 240 ce de 2 temps o
de 400 ce i 4 temps— i del grup
2, que inclou la resta de motoritzacions. El líder en aquest
segon grup és el banyolí Joan
Ullastres./ELPUNT

