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EL DIRECTOR DE LA VOLTA, RUBEN PERIS, VA MOSTRAR-SE DESCONCERTAT I PERPLEX
REM

Tres embarcacions catalanes
es jugaran a Suïssa el seu
pas al Campionat del Món
D Els propers dies 9,10 i 11 de
juliol a Luzema (Suïssa), al llac
Rotsee, se celebra la Copa del
Món de Rem. Aquesta regata és
classificatòria per anar al Campionat del Món que se celebrarà
a Montreal (Canadà) a finals
del mes d'agost i que classifica
per als Jocs Olímpics de l'any
2000 de Sidney. La Federació
Espanyola de Rem, d'acord amb
la Federació Catalana, presenta tres embarcacions: Dos Sense Absolut amb D.Morales i T.
Llambrich del C. N. Amposta;
Doble Scull pes lleuger amb Colomé del C.N Vilada i Arjona
de l'Amposta i el Doble Scull
Sènior.

Josep Massanelles: «Cipollini
no és ningú per jutjar la Volta»
El president del CC Banyoles diu que el ciclista italià és un perdedor
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ESCACS

El Club d'Escacs Banyoles
organitza el li Torneig obert
internacional d'escacs
D El Club d'Escacs Banyoles ha
organitzat pel mes d'agost el II
Torneig obert internacional
d'escacs Ciutat de Banyoles
. 1999. El Campionat es jugarà
pel sistema suís, obert a tots els
jugadors amb llicència federativa. És homologat per la Federació d'Escacs i vàlid per a
l'obtenció d'Elo Internacional,
Català i normes de mestre. El
torneig es jugarà en un local cedit pel C.N.Banyoles i les jornades de joc seran les següents:
9 rondes del 14 al 22 d'agost,
diari, amb l'inici de les partides
a les quatre de la tarda, excepte l'última que començarà a les
9 del matí. Hi haurà premis per
als 6 primers classificats i trofeus per als guanyadors de les
diferents categories.
HOQUEI EN CADIRA DE RODES

L'Únic equip espanyol
jugarà dissabte un partit
de demostració a Lloret
D El proper dissabte dia 10 de
juliol, a les quatre de la tarda,
es disputarà al pavelló vell d'esports de Lloret de Mar, un partit de demostració d'Hoquei en
cadira de rodes elèctrica. A nivell estatal només existeix un
equip d'aquestes característiques. És de Sabadell i els seus
jugadors seran els protagonistes d'aquest primer partit de demostració a les comarques gironines. Per la bona acceptació que pot tenir aquesta
modalitat esportiva dins el
col·lectiu de descapacitats de les
comarques gironines, el club
MIFAS estudia la possibilitat de
crear un equip gironí.

Espanya venç
Uruguai (2-0) i ja és
als vuitens de final
de la Universiada
a PALMA DE MALLORCA- L a SClcCCiÓ

espanyola de fiítbol va derrotar
la d'Uruguai per 2 a 0 i es va
classificar per disputar els vuitens de final dels Jocs Mundials
Universitaris de Palma. El
triomf espanyol es va forjar a
l'últim minut de la primera
meitat, quan Ismael va culminar un ràpid contracop per posar en avantatge el seu equip,
circumstància que va coincidir
amb l'expulsió de Saracco.
Fins aquest instant, Espanya
havia dominat el seu rival, que
no va aproximar-se a l'àrea que
defensava Mallo. Fins i tot, el
propi Ismael va fallar un penal
poc abans de posar en avantatge el seu equip. A la segona
part, Espanya va augmentar el
seu domini i Rodríguez, en el
minut 55 va establir el definitiu 2 a 0. L'equip espanyol accedeix als vuitens de final sense haver conegut la derrota.

La ripollenca Marta
Mir es desfà per un
doble 6/0 d'Herreros
al Marisa Prieto
En el punt de mira. El corredor de Saeco és el blanc de totes les criliques després de les seves explosives declaracions.
D SANTA COLOMA DE FARNERS- L a JUJ.F JORDÀ
BANYOLES

D El president del Club Ciclista
Banyoles, Josep Massanelles, va criticar durament les declaracions del
ciclista italià Mario Cipollini en
què afirmava que l'organització de
la Volta a Catalunya tenia bona part
de culpa de la mort de Manuel Sanroma. El president del CC Banyoles, ciutat que va acollir una etapa de la Volta, se'n feia creus de les
barbaritats que mencionava l'italià a les seves declaracions: «Cipollini és una estrella de baix nivell que no ha guanyat cap cursa i
que n'ha acabat molt poques».
Un Josep MassaneDes indignat
continuava dient que «només ha
anat on sabia que podia guanyar
perquè té un equip que l'ajuda
molt; a Banyoles mateix hauria pogut endur-se l'etapa, però es pen-

sava que hi hauria un port i que no
guanyaria, i va decidir fer marxa
enrere per no fer el ridícul. Tots coneixem Cipollini». Massanelles va
assegurar que «és molt filcil criticar una organització, però l'accident del ciclista Sanroma va ser una
qüestió de mala sort i que no té res
a veure amb la volta; i no ens preocupa gaire el que pugui arribar
a dir Cipollini».

Peris igual que Massanelles
El director de la Volta a Catalunya, Ruben Peris, va mostrar el
seu desconcert per les acusacions
de Cipollini i va manifestar «sentir-me personalment molt dolgut
del fet que se'ns acusi de la mort
de Sanroma, que va ser desgraciadament un accident de carrera». El
directiu va assegurar que després
de la tragèdia va rebre el suport dels
mitjans de comunicació, dels co-

rredors i del món del cidisme i que
en cap cas es va acusar la Volta d'una mala organització».
Peris va explicar que després
d'un episodi a un hotel de la Cerdanya, on l'italià deia que feia pudor de rates mortes, se'n va anar
de la cursa, no obstant això-continuava el director-, aquest corredor ja ens té acostumats a córrer
les etapes que pot guanyar i quan
arriba la muntanya se'n va». Després de l'incident, CipoUini va assegurar que ja no tornaria més,
però els organitzadors destaquen
que la seva presència tampoc és
agradable. L'enrenou que han produït les declaracions de l'esprintador de moda han encès la llum d'alarma dins de l'organització de la
Volta, que ha nombrat Joan Peirató el seu portaveu oficial amb
l'objectiu de deixar clara la postura.

gadora de Ripoll Marta Mir va
guanyar amb una autoritat aclaparadora Cristina Herreros per
un doble sis a zero; la tennista
travessa un gran moment de
forma i no es descarta que sigui ima de les grans sensacions
del Marisa Prieto. L'altra gironina classificada és Laura Noguerol, que va derrotar la també gironina Alba Garbala per
6/2 i 6/4. Demà s'inicia a Santa Coloma el quadre final del
Marisa Prieto. Els resultats van
ser els següents: E.d'Aubioul a
Quintenilla per 0/6,6/4 i 7/6; D.Potapoba a Martínez per 6/4 i 6/2; Arcadell a López per VO; Castellet a TorrecUla per 6/3 i 6/4; Noguerol a Garbala per 6/2 i 6/4; Patet a Tirador per
6/4 i 6/0;Roig a Cseats per 6/3 1/0 i
VO; Ghaldi a Vàzquez per 6/3 i 6/3;
Mir a Herreros per 6/0 i 6/0 i Serrano a Serna per 6/2 i 6/4
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ARGENTINA I URUGUAY S'ENFRONTARAN AVUI

Paraguay supera Perú i
Bolívia i Japó empaten a la
Copa Amèrica de futbol
partir els punts i això ha significat
l'adéu definitiu a la competició.
Ambdós conjunts van acabar amb
D La selecció de Paraguay va acon- empat a un gol. En el minut 52 es
seguir ahir imposar-se a la de Perú van avançar els bolivians amb el gol
en el partit que tancava el grup A de Pütirti Sànchez, mentre que Lóde la Copa Amèrica. Aquest resul- pes empatava de penal a manca
tat permet al conjunt amfitrió ser d'un quart d'hora pel final.
el campió de grup amb set punts
Aquesta matinada es disputarà
en tres partits, mentre que els pe- el partit que enfrontarà la selecció
ruans han quedat segons amb sis, d'Argentina i la d'Uruguay. Els aramb dues victòries i una derrota. gentins intentaran treure's el mal
El partit va estar molt igualat al llarg gust de boca de la derrota davant
dels 90 minuts i només un gol de Colòmbia per 0-3, especialment
Roque Santa Cruz a manca de tres Martín Palermo que va errar tres
minuts pel final va donar el triomf penals en aquest partit. Uruguay,
a l'equip paraguayà. D'altra banda, per la seva banda, espera consolien el partit previ a aquest entre Japó dar-se, tot i tenir un equip molt
i Bolívia, els dos equips es van re- jove.
DdeG
I ASUNCIÓN (PARAGUAY)

TENNIS

Francesca Mussons és la
nova campiona d'Espanya
de tennis de veterans
D La presidenta del Club de Tennis Girona, Francesca Mussons
i Requesens, s'ha proclamat
campiona d'Espanya Veterana
(més de 50 anys). El torneig es
va celebrar la setmana passada
al Club Montemar, a Alacant.
Mussons va guanyar a la finalista Maribel Elias del Egara per
6/0 i 6/2.
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• 50è aniversari del CC Ripoll- El Club Ciclista Ripoll celebra aquest
any el seu 50è aniversari i diumenge passat va rebre un homenatge
abans d'iniciar-se el Trofeu Caixa de Girona celebrat a Ripoll. El
representant territorial d'Esports, Joan Canals, i l'alcalde de Ripoll, Eudald Casadesús, van lliurar una placa de reconeixement a
la tasca feta al president del club, Manel Gómez. F.M.
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