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ATLETISME

£1 Mifas sHmposa per
la mínima a PAmiba i
manté el liderat (41-42)

Lladó (Tordera) s'haurà
d'operar i estarà sis
mesos de baixa

I Girona.— El Mifas Esplais es
va imposar per la mínima a la
pista de l'Amiba (41-42) i manté
el liderat en la lliga estatal en
cadira de rodes. L'equip gironí,
que ha sumat deu victòries en
les deu jornades que s'han disputat, superar de dos punts en
la classificació l'UNES St. Fehu.
Els anotadors del Mifas van ser
Huesca (15), F. Martín (8), Morales (13) i Aldàmiz (6). També
van jugar Bermúdez, Argemí i
Luna. L'equip gironí ja té assegurats els dos punts de la propera jornada, ja que s'havia d'enfrontar al CÉI Guttmann, que
es va retirar.
Resultats i classificació
CEI Guttmann-IUes, 0-2; Unes Sant
Feliu-Illesy 45-36; CDM Amiba-Mifas.
Esplais, 41-42; CEM- CS Gam, 57-14.
Classificació: Ir Mifas Esplais. 20; 2n
Unes Sant Feliu, 18; 3r Illes, 17; 4t
CEM, 16; 5è Amiba, 12; 6è Torrent,
12; 7è GAM, 12. / EL PUNT

£1 Santa Eugènia
organitza el torneig de
Setmana Santa

Un moment de l'acte de presentació d'ahir. Foto: LLUÍS ROMERO.

La mí^ marató de draia no oitrarà al
Bam Ven i eSminara d fram més p«ill6s
TONIROMERO

• Girona.— El CE Santa Eugènia organitzarà els dies 29 i
30 el torneig de Setmana Santa,
per a equips cadets i júniors, respectivament. En júniors, hi participaran el Sant Josep de Girona,
el Mataró, el Castellar i el Santa
Eugènia; en cadets, el Sant Josep
A, el Sant Josep B, el, Mataró
i el Santa Eugènia./ELPUNT

• Girona.— Els organitzadors
de la mitja marató Ciutat de Girona, que es disputarà el 16 de
maig vinent, van explicar ahir
en la presentació de la cursa que
han fet més canvis en el recorregut, buscant l'itinerari ideal,
que pugui servir de base per a
les futures edicions. En la d'aquest any es deixarà de banda
el pas pel Barri Vell —^per la

coincidència amb l'exposició de
flors—, i també el de la carretera
de Sant Feliu de Guíxols i el
carrer del Carme, perquè era
un punt perillós. La cursa, en
l'organització de la qual col·laborarà perprimer cop el GEiEG,
sortirà de davant d'Hipercor i
anirà primer cap a Fontajau, pel
Parc Central, recularà cap a Santa Eugènia, Mas Xirgu, l'avinguda de Sant Narcís, Lluís Pe-
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ricot, la zona universitària —l'altra novetat del recorregut— i la
plaça de Catalunya, i tomarà cap
a Hipercor. També s'han fet canvis en el recorregut de la cursa
popular, que s'ha escurçat i farà
9 km, buscant arribar als 1.000
participants, segons va explicar
la tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Anna Pagans. Els organitzadors controlaran tot l'itinerari amb ims 200 col·laboradors.
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Tres gironins
disputaran el campionat
català de veterans
• Girona.— Tres jugadors de
clubs gironins disputaran el campionat de Catalunya de tennis
de taula per a veterans, que es
farà aquest cap de setmana a
Barcelona. Joan Sués (CERl'Escala) i Àngel del Barrio (Jovent
Saltenc), en veterans, i Pitu Naya
(Palafrugell) en la categoria de
superveterans. / EL PUNT
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H Vidreres.—^ El jugador de Vidreres Xavier Lladó (Tordera)
s'haurà d'operar per superar la
lesió de peroné que arrossega
des de la temporada passada.
El jugador serà baixa durant sis
mesos i podrà reaparèixer aprincipi de la temporada vinent. Xavier Lladó es va trencar el peroné
de la cama dreta al fmal de la
temporada passada, i mai s'ha
acabat de recuperar del tot. En
aquell moment el metge no el
va fer passar pel quiròfan i només
h van enguixar la cama. Lladó
va estar molt temps absent de
la pista, i quan va reaparèixer
va jugar poc perquè seguia tenint
molèsties i es ressentia de la lesió. Després de canviar de metge,
s'ha decidit que el jugador ha
de ser operat perquè li posin
una plaça al peroné, que no ha
quedat ben soldat, i un clau entre
la tíbia i el peroné. / EL PUNT

de Girona

^;Ml·'lM-JillJfJl.tJB El aiclijt)/, moll im-RnUn a les d a m
¥«s!jomadbs, nv liauiía. de Vt^m pioUumjj^ úkvuiíl im luull <
£taac Leganés.
,
|SSSS!SBEiSS£SQl·'Os3SUiia es troba en zona de promoció. El Mérida ja esta a 4 pxints de la promoció. Partit
|
• complicat.
;
fyl^ffiwi'TnfjyiWat^W Pdilit pci jiij^:ir .t tiiriU\ «•iic·U'.i <\\xv
a»al>)a*é»pomWIitaLsptt al Rctu.·aiivotU·IIuflv.».
Barcelona B - Ourense Partit claiíssim. El Barca B, molt fort I
a les darreres jornades, mentre que TOurense està senten- i
dat a baixar de categoria.
I
A l b a c e t e - SeviII l'n alfil- pdrrit ctimpiicir, tots dos
equipa l'n hofc» liaiM.-». Iots dos (.'quips ncl^•^^it^'n piuit-s
Amb urgent i^.
"»^raiB«8B!BW!BHÍEl Tots dos equips lluiten per arribar
als llocs de promoció. Pot passar de tot.
L'SpuMinR te de }·udn\'.ii al tlihVil
camp del I ogronés. Kl I Jc-jda ni:c<. sstt<i fiunts per Uuttar
pols Uf ICS de pi·inxicio.
{ S 3 S S ! S 3 E E ! S S S i Partit casolà. Las Pahnas no haviria
de tenir problemes per guanyar un Logronés molt irregular.
M a l l o r c a B - R a y o E) Mallot CH nrti'SMta iitintípt't iiJluN w - s c dets lli)( s b:ux<)í, tm-nm qtic t-l K.ivo, passi cl qui
t)a.ssi. CS maTiiindrà vw it,scens rtirirtc.
RTTt'i'ffT'm'l'fliüíllilijJ £1 Màlaga podria punxar. L'Atlético I
de Madrid, molt fort a les darreres jornades.
Lalin - P o n t e v e d r a ií l"'l 1 idíii d ui UJ«:r, ]iuiiic>i ha
guamiit 6 p.iitir.·s; cl Poiitevi-dr.», amb tné^ opi iC)ns.
jfPTPBTn'fBJWfft'i Dos bons equips, encara que el Real \
Madrid B, està fent una gran temporada i té tot im equip.
PTV^trfBUTrP^TÏJ L'Avilcshacritpaiat.Sparlit.s.mentit'
cjUL-rSportinj; ni>mp.vli.ipc·nlut fipartits. l'artii pí*riuq;ar.i\2.
Oviedo B - Móstoles L'Oviedo, molt irregular. El Móstolesl
\ Es l'equip que més partits ha empatat a la seva categoria. i
Filwi 1 N'iiiiiiuu ta, dos < quip". i-n fn>K-s baixem. toi.-> (iot f<{iijps iii:ii't<>it('n ui··efiltiit.'iit puritii.u.

