POLIESPORTIU

El Montessori, imbatut
en els íntermunicipals
de futbol de sala
I Girona.— El Montessori va
vèncer el Barri Sant Cugat per
un ajustat 6-5 i aquest resultat
li permet continuar liderant la
classificació del grup 1 dels jocs
Íntermunicipals de futbol de sala
i continuar imbatut. El conjunt
gironí ha guanyat els nou partits
que ha disputat.
Resultats
Futbol de sala. Grup 1: Félix-HijosB, 3-6; Jennifer 8-CFS Càntir, 2-4; Simpsons-Lequia, 3-5; Sarrià I-GMK, 1-0; Brigades-Turistes, 3-9;. Piu Piu-9 Equip, 3-6;
Txemobil-P. Catalana, 0-10 i Montessori-St. Cugat, 6-5. Classificació: Ir Montessori, 2n Hijos B, 3r Lequia, 4t 9 Equip,
5è Turistes, 6è Jennifer 8, 7è Sarrià I,
8è St. Cugat, 9è Piu Piu, 10è Fèlix, Uè
P. Catalana, 12è Bricades, 13è CFS Càntir,
14è Simpsons, 15è GMK i 16è Txernobil.
Grup 2: J. De Palo-Visual, 4-2, C. Pirineus-Aquilicua, 1-0; Skonto-Campanilla, 3-3; Bobs-Giro, 2-3; Sarrià II-B. Industrial, 1-5; U. Sala- G. Margenat, 5-5;
U. Hermètica-J. D'Ara, 4-3 i Jafer-Sector
Est, 2-6. Classificació: Ir Sector Est, 2n
Jarabe de Palo, 3r G. Margenat, 4t Unió
Sala, 5è Giro Plages, 6è Jafer, 7è Boada,
8è Jovent d'Ara, 9è Skonto de Risa, 10è
Unitat Hermètica, 11è C. Pirineus, 12è
Els Bobs, 13è V. Metalimpres, 14è Aquilicua, 15è Campanilla i 16è Sarrià 11. Bàsquet: Tasmanian-Salesians, 56-83; St. Julià de Ramis-Montjüïc, 55-61. Classificació: Ir Montjuïc, 2n St. Julià de Ramis,
3r G. Immobiliària, 4t Salesians, 5è Tasmanian, 6è Penya Gavi i 7è Titànic. / EL
PUNT

BÀSQUET

El Mifas venç FAmiba i
és líder en la lliga en
cadira de rodes
• Girona.—El Mifas Esplais va
imposar-se en l'última jornada
al CDM Amiba (43-39), fet que
li permet ser líder en solitari de
la classificació de la lliga estatal
de bàsquet en cadira de rodes.
El GAM continua sense haver
guanyat cap partit.
Resultats
CB Illes-S. Feliu, 22-26; Mifas Esplais-CDM Amiba, 43-39; GAM-CEM,
'20-39. Classificació: Ir Mifas Esplais,
2n CDM Amiba, 3r CEM, 4t S. Feliu,
5è CEC Torrent, 6è CB Illes i 7è
GAM./EL PUNT
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NATACIÓ / CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT D'HIVERN

Jordi Palomeras
debutarà diumenge en
la fórmula de kàrting

Pau, Robirola i Aznar aspiren a
medalla avui en la primera jornada

• Girona.— El gironí Jordi Palomeras participarà aquest diumenge en la copa d'hivern de
kàrting, que es dispiitarà a la
localitat italiana de South GarN. FORNS
a les instal·lacions del CN Banyoles en piscina de •da. Palomeras, que és pilot de
• Banyoles.— Els nedadors Jordi Robirola (CN 25 m. La prova que servirà per encetar el campionat l'equip escalenc Genikart i té
Banyoles), Jordi Pau (CN Sant Andreu) i Sergi és la dels 200 m papallona, l'especialitat de Jordi 15 anys, debutarà en la categoria
Aznar (CN Montjuïc) són els principals aspirants Robirola, que parteix amb el quart millor temps de fórmula A, de la qual disgironins a medalla avui en la primera jornada en les sèries. Pau té el tercer millor temps i l'altre putarà també les quatre curses
del campionat d'Europa —que
del campionat de Catalunya absolut que es disputa gironí que nedarà en la prova és Jordi Jou.
començarà el mes de març a
Bèlgica— i el campionat del
Tot i que l'olotí Jordi Jou parmón. El fet de ser titular de
teix amb un temps discret, també
la llicència de fórmula A impodria donar la sorpresa en els
Esteve Comamala [CN Olot] 4 or
~ , Núria Barberí[CN Olot]
1 plata .
pedirà a Palomeras competir a
200 m papallona, prova en la
[CN Catalunya] 4 p | a t ,
' Neus Coma [CN Sabadell]
1 bronze
l'Estat Espanyol, on la màxima
qual el millor temps correspon
5 bronze
categoria és la inter-A, el graó
a Francisco José Porcar (CN Ca. Daniel CastaRer (CH Olot] - 1 bronze
inferior. Per això, Palomeras no
talunya), amb 2.03:41. Juan José
Amèlia López [CNSabàdeíí] l o r
.
Jordi
Jou
ICN
Olot]
2
or
descarta debutar com a pilot
Ulacia, del Sabadell, té el segon
Stironze
d'automòbils en la fórmula Tomillor registre (2:03.91) mentre
(CN Catalunya]
2 plata
Francesc Coll [GEiEG]
1 or
yota i per això ha presentat la
que Jordi Pau —que competirà
2 plata
3 bronze , seva candidatura al nou prograper primer cop sense representar
1
bronze"
l'Olot, ja que ara el seu club
' Raquel Pont [CN Sabadell] 1 bronze j ma promocional impulsat per
la companyia MoviStar. / J.C.
és el CN Sant Andreu— té el > Mariana Rustullet
11
-Mònica Olivé [GEIEG]
2bra»e ;
tercer millor temps (2:04.01) i ; [CN Banyoles]
' '- —
-* « , *
el nedador del club amfitrió Jor- i Estlier Cortés [GEiEG]
1 plata "• Jordi Robirola [CN Banyoles]-1 bronze \ TAEKWONDO
*
.*
'^ i
di Robirola és el quart favorit, I
1 bronze,
Deu gironins
Sergi Aznar [CN Sant Andreu] 1 bronze
amb 2:04.84. Jordi Jou també
participaran en
participa en la prova però amb
GràficELPUNT
Festatal de Sabadell
un registre força més discret
(2:08.01), tot i que aquest no resmenc Brenton Cabello i el nyoles. La blanenca Thais Ca- I Girona.— Deu taekwondisés el seu millor temps i podria nedador del Tarraco Aleix Elías. sadevall i l'olotina Eva Capdevila tes gironins participaran demà
donar la sorpresa. Jou també
En els 50 m esquena, el ne- (totes dues del CN Calella) dis- en el campionat estatal en cacompetirà en els 200 m estils. dador olotí Jordi Pau també té putaran els 50 m esquena amb tegoria masculina i femenina de
Un altre dels ferms aspirants possibilitats de medalla, ja que registres que en principi, no per- taekwondo que es disputarà a
a medalla en la jornada d'avui, parteix amb el quart millor temps meten pensar que acabin dis- la ciutat vallesana de Sabadell.
és el jonquerenc Sergi Aznar, (26.55). En la mateixa prova tam- putant la final. Aquestes dues Del Jan Su Figueres, hi partique nedarà els 100 m braça. Per bé nedarà l'únic representant del • nedadores també competiran en cipcu-an sis taekwondistes: Judit
Aznar, aquesta serà la seva pri-, GEiEG al campionat, Jordi Ló- els 50 m Uiures. Eva Capdevila Reina, Vanesa Lorenzo i Mòmera prova com a nedador del pez, que està inscrit amb un re- té el cinquè millor temps en nica Claparol, en el pes mosca;
Montjuïc, després que a finals gistre de 27.91.
aquesta prova (28.25). Avui tam- Gemma Magrià, en gall; EUsade la tehiporada passada va
bé entrarà en competició Eli- bet Garcia, en mig, i Ana Maria
Navío i Barba, rivals
.deixar el CN Sant Andreu. Aznar
sabeth Masergas, del CN Ba- Marrón, en pesant. Del Jan Su
té el segon millor temps de les
En categoria femenina, Imma nyoles, que nedarà els 100 m Banyoles, hi participaran quatre
sèries (1:03.54) i és uii dels sis Barba i Anabel Navío, totes dues braça. Les proves del matí co- més: David Joe, en pes mosca;
nedadors que representaran el del CN Banyoles, coincidiran en mencen a les 10 i les finals, a Tomàs Caler, en superlleuger;
Montjuïc a Banyoles. Només els 200 m papallona amb el setè les 5 de la tarda. El campionat Jordi de Dios, en gall, i Xavi
Ivàn Aguirre, del Catalunya, està i el cinquè millor temps, i en continua demà amb les proves Reina, eii lleuger." Ana Maria
inscrit amb un temps millor que la mateixa sèrie que Lourdes Be- de 400 m lliures, 50 m papallona, Marrón, del Jan Su Figueres,
el nedador de la Jonquera cerra, una de les estrelles del 200 m braça, 100 m lliures, 100 és la representant gironina que
(1:03.08). Aznar, però, no ho tin- campionat català absolut d'hi- m esquena, 400 m estils i els surt amb més possibilitats de
drà fàcil ja qué en la mateixa vern, que es disputa per segon relleus de 4x100 i 4x200 m lliures. guanyar una medalla en la comprova hi ha nedadors com el ma- cop en la seva història a Ba- La jornada final serà diumenge. petició. / EL PUNT

Aznar té el segon millor temps en els 100 m braça
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FUTBOL

7« FIRA DEL DISC
DE COL·LECCIONISTA ,

de GIRONA!
Ilh ROCK&CÒMIC!
. .

«Esportivitat 1 futbol de base».— El delegat
gironí de la Federació Catalana de Futbol, Antoni
Bayó, va entregar ahir als representants de cinc
clubs gironins —el Coma Cros, el Farners, l'Hostalric, el Llagostera i el B r e d a ^ el premi de 75.000
pessetes per la seva dedicació al futbol de base
i el seu fair play durant l'any 1998. L'acte es

va fer a la seu de la federació a Girona. Els
altres clubs de Catalunya premiats han estat l'Esport Badaloní, él Manresa, el Martorelles, el Mollet, el Sant Andreu, el Cardedeu, el Dertusa,
el Cambrils, el Tortosa, el Pastoreta, l'AEM, el
Baix Segrià, el Palau Anglesola i el Guissona. / JO:
SEP M. PUIG / Foto: J.M.P.
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Diumenge, 28 de FEBRER!
Al Palau de Fires! De 10 a 22h.!
— _ — ^
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