TENNIS

Mir i Noguerol passen
a vuitens en el
memorial Mansa Prieto
H Santa Coloma de Farners.—
La ripoUesa Marta Mir (RCT
Barcelona) i Laura Noguerol
(CT Girona) van passar ahir als
vuitens de final de la fase prèvia
en la quarta jornada del cinquè
memorial Marisa Prieto, que es
disputa a les instal·lacions del
CT Farners. Mir i Noguerol són
les úniques representants gironines de les quinze que van començar la competició. Una de
les grans sorpreses del partit d'ahir va ser la retirada per lesió
de la cap de sèrie número 1,
Romina Sceats (Bonasport). La
jugadora del Bonasport va perdre el primer set contra Núria
Roig per 6-3 i en el segon ja
perdia per 1-0 en el moment
de la seva retirada, a causa d'una
lesió al colze. Noguerol s'enfrontarà avui en vuitens de final a
Anna Castellet (CT Mataró) i
Marta Mir jugarà contra la guanyadora del partit entre Alexandra d'Aubiuol i Carolina Salvador. Demà començarà la fase
final del torneig. / T. CASTILLEJO
Resultats
la ronda: D. Khaldi guanya a M.
Vazquez, 6-3 i 6-3; A. Castellet a M.
Torrecilla, 6-3 i 6-4; M. Mir a C. Herreros,6-0 i 6-0; M. Arcabell a L. López,wo; L. Noguerol a A. Berdala, 6-2
i 6-4; V. Serrano a E. Serna, 6-2 i
6-4; J. Patel a C. Tirador, 6-4 i 6-0;
D. Potapova a P. Martínez, 6-4 i 6-2;
M. Palacios a S. Andrés, 6-1 i 6-0;
E. Besovic a A. Berdala, 6-0 i 6-2;
E. d'Aubiuol a M. Quintanilla, 0-6,
6-4 i 7-6 i N. Roig a R. Sceats, 6-3,
1-0 i wo.
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HOQUEI

HANDBOL

£1 Barcelona de Valero Rivera jugarà
a Sarrià el 12 de setembre yinent
Els jugadors sarrianencs convencen Martí Geis perquè continuï
LLUÍS SIMÓN

• Sarrià de Ter.— El Sarrià ha arribat a un
acord amb el FC Barcelona perquè l'equip d'handbol de Valero Rivera, cinc vegades campió d'Europa, jugui el partit de presentació del club sarrianenc. Martí Geis va confirmar ahir que seguirà
El FC Barcelona ha acceptat
la proposta del Sarrià per jugar
el partit de presentació del club
gironí, que es farà el 12 de setembre. L'equip de Valero Rivera, campió de lliga i de la copa
d'Europa, prepararà la temporada 1999/2000 amb aquest partit. S'espera que l'equip blaugrana vingui a Sarrià amb totes les
seves figures: Svenson, Barrufet,
Masip, Lozano, Guijosa, Cavar,
Ortega i Txepkin, entre d'altres.
El Sarrià, que haurà començat
la temporada el 24 d'agost, jugarà
per primer cop a la seva història
contra im equip campió d'Europa. L'equip ja té la plantilla
perfilada. L'únic fitxatge és el
del lateral del Llagostera Ives
Rodríguez, que Geis intentarà
adaptar a la posició de pivot. Els
jugadors del planter Àlex Teixidor i Narcís Llausàs també pujaran al primer equip, mentre
que el porter Jaume Pórtulas ha
decidit retirar-se. Els jugadors
més bàsics de la plantilla, com
ara els germans Rodríguez i Esparraguera continuaran una tem-

com a entrenador de l'equip, tot i que estava
decidit a plegar, perquè els jugadors han insistit
molt en la seva continuïtat. A més, el club ha
acceptat,' finalment, les condicions li va imposar
per seguú: com a primer entrenador. El primer
fitxatge és el d'Ives Rodríguez (Llagostera).

Martí Geis

porada més a l'equip, que en
les últimes temporades ha estat
el millor de la la estatal.
La principal incògnita que
s'havia de resoldre en el club,
però, era la continuïtat de Martí
Geis en la direcció tècnica de

Tequip. L'entrenador havia comunicat per carta la seva decisió
de plegar en desacord amb la
política- esportiva de l'entitat.
«Des de llavors, els jugadors han
insistit molt i m'he vist amb l'obhgació de continuar. El club,
a més, ha acceptat les propostes
de funcionament que vaig exigir
per al primer equip», expHca
Geis, que reconeix que la propera
temporada s'obrirà una nova etapa ja que s'obrirà un nou període
electoral.
Pel que fa al fitxatge de l'exjugador sarrianenc Jesús Mach
pel Bordils, Geis assegura que
el Sarrià no podia aspirar a
fitxar-lo com a conseqüència de
la política de la junta dé no pagar
a ningú peí aquesta tasca. Martí
Geis, que ha mantingut en els
darrers mesos un dur enfrontament amb el president de l'entitat, agraeix el gest dels jugadors
de demanar que no plegui i està
satisfet per haver arrancat al president algunes de les seves reivindicacions per a la pròxima
temporada.

Faran una exhibició
d'hoquei sobre cadira
de rodes a Lloret
• Lloret de Mar.— El proper
dia 10 de juhol se celebrarà una
demostració d'hoquei sobre cadira de rodes elèctrica al pavelló
vell d'esports de Lloret de Mar.
Aquesta modalitat és inèdita i
només existeix un equip d'aquestes característiques a nivell estatal. Aquest equip de Sabadell
serà l'encarregat de fer l'exhibició i difondre aquest nou- esport al pavelló de Lloret. Per
la bona acceptació que pot tenir
aquesta modalitat esportiva dins
el col·lectiu dels discapacitats físics de les comarques gironines,
el club MIFAS estudia la possibilitat de crear un equip gironí./EL PUNT
BÀSQUET

La Penya organitzarà el
seu segon campus al
pavelló de Figueres
I Figueres.— El Club Joventut
de Badalona celebra el seu segon
Campus Verd-i-negre al poliesportiu de Figueres. El campus
tindrà dos torns per poder atendre millor les necessitats de cada
alumne. El primer començarà
el dia 1 de juliol fins al 10 i,
el segon, serà des del dia 8 de
juliol fins al 15. L'exjugador de
la Penya Ivan Corrales —sots
campió d'Europa— farà acte de
presència a aquesta concentració a partir del dia 6 per ensenyar
les tècniques d'aquest esport a
tots els participants. / EL PUNT
FUTBOL

£1 Pals fitxa Carles
Bellapart (Torroella) i
Enric Perals (Banyoles)

CICLISME

El Club Ciclista Ripoll
celebra el 50è
aniversari

• Pals.— El Pals ha fitxat els
migcampista Carles Bellapart
(Torroella) i Enric Perals (Banyoles) per a la propera tem^porada. A aquests tres fitxatges
s'hi ha de sumar els ja concretats
de Cateura (Cassà), Gou (Palafrugell) i F a l i t o (Caldes)./J.M.P.

• Ripoll.— El delegat territorial de la secretaria general de
l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Joan Canals, va entregar
diumenge al matí una placa al
president del club ciclista Ripoll,
Manel Gómez, com a distinció
pel cinquantè aniversari del club
ciclista del ripoUès. L'entrega es
va fer aprofitant la celebració,
a RipoU, de la prova puntuable
pel trofeu Caixa dé Girona de
bicicleta de muntanya. A Tacte
també hi va assistir, entre d'altres
pesonalitats, l'alcalde de Ripoll,

Pere Vilarrodà, nou
tècnic del Cabanes

Eudald Casadesús. / EL PUNT

S U Z U K I
16 VÀLVULES

'_

El president del CC Ripoll rep la placa. Foto: EL PUNT.

B A L E N Q

M Cabanes.— L'exjugador del
Figueres, el València i el Banyoles Pere Vilarrodà és el nou.
entrenador del Cabanes, del
grup 14 de segona regional. Vilarrodà substitueix Juanjo López./X.M.

HATCHBACK
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