Diari de Girona ■ Divendres, 25 de maig de 2007

Esports

CB GIRONA ➜ El tècnic

GEiEG

«La història no existeix en
l’esport, existeix el present»

GRUP EXCURSIONISTA i ESPORTIU GIRONÍ

Svetislav Pesic vol deixar de banda les anàlisis de la victòria en
el partit de diumenge per afrontar el tercer com l’únic de la sèrie

www.geieg.cat
Telèfon d’atenció al soci 902 366 101
MARC MARTI

DIRIGINT. Pesic donant explicacions en un temps mort del diumenge.

PROTAGONISTES
Fernando San Emeterio:
«Tenim bones sensacions.
Allà, en el primer partit, no
ens vam creure que podríem
guanyar; i en el segon
estàvem convençuts que
havíem de guanyar. Ara
sabem que podem guanyar en
el Palau tot i que és un camp
complicat on ells perden molt
pocs partits»
«Les dues aficions han
apretat molt i els equips hem
estat molt encertats en el tir a
casa. Quan un dels dos
equips ha estat encertat en
l’equip ha guanyat, però per
estar encertat primer s’ha
d’entrar en el tir a base de
defensa i de rebot i després ja
tens la confiança per entrar
els tirs»

Roko Leni Ukic (Barça):
«Aquest partit pot ser clau
per als dos equips. Tenim
avantatge de camp i
intentarem fer aquest partit
com ho vam fer en el primer.
Jugar bé i lluitar quaranta
minuts és l’única manera de
jugar contra aquest equip»
«L’Akasvayu és un equip molt
fort amb molta qualitat, però
sobretot ells tenen molta
intensitat i juguen amb
agressivitat. Nosaltres ho
hem de fer igual»
«Tot l’any el nostre fort ha
estat més en el joc exterior
que interior. Ells no poden
defensar gairebé el bloc
directe i deixen molts espais
per al tir exterior i en el
primer partit els vàrem saber
aprofitar»

BARÇA

HISTÒRIA

AFICIONATS

El paper de Kasun
és un interrogant

Els precedents van
a favor del Barça

Més gironins que
en el primer partit

El pivot croat no estava comptant per a Dusko Ivanovic en
aquest final de temporada,
però les faltes personals de
Marconato i la resta de pivots
blaugrana varen donar una
oportunitat a Kasun en el segon partit de la sèrie. El croat, però, només va poder jugar tres minuts per culpa de
quatre faltes personals i una
tècnica. Està per veure si avui
Ivanovic li dóna una altra
oportunitat, o no.

En totes les oportunitats que
una sèrie ha estat empatada
a 1, després del segon partit,
el tercer ha estat guanyat per
l’equip que té el factor pista a
favor (existeixen deu precedents). Al final de la sèrie,
però, hi ha dos exemples que
anant 1-1 després del segon
partit l’eliminatòria ha acabat
a les mans de l’equip que no
tenia el factor camp. Ho van
fer l’Estudiantes (2002) i l’Unicaja (2003).

Les vibracions provocades
per la victòria en el segon partit faran aixecar el nombre
d’espectadors gironins que
hi haurà avui al Palau Blaugrana amb entrades comprades per Internet. L’Akasvayu,
conscient que el Barça no els
facilitarà un paquet d’entrades a un preu raonable, no ha
organtizat cap viatge amb entrada inclosa per bé que posa
un autocar a disposició dels
aficionats gironins.
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El tècnic admet,
però, que guanyar
diumenge els ha
donat confiança
■

e-mail: geieg@geieg.net

M.Verdaguer, Girona.

«La història no existeix en esport, existeix sempre present i futur». Svetislav Pesic és conscient que la victòria de diumenge a Fontajau, i sobretot la contudent imatge positiva que es va
donar, ha fet agafar confiança a
l’equip que ara es veu capaç de
guanyar el Barça. Els jugadors
ja ho han dit públicament, però
Pesic els vol recordar que no
aporta res parlar del resultats
passats i demana treball per seguir millorant: «com vàrem parlar abans del play-off no és necessari parlar dels resultats dels
partits, perquè no et dóna res ferho. El que hem de fer és seguir
treballant i veure que podem
millorar de cara al proper
par tit. La tàctica és molt simple».
A diferència del que passa
entre el primer i el segon partit,
quan només hi ha quaranta-vuit
hores de marge, els dos equips
han tingut cinc dies per preparar el duel d’aquest vespre al
Palau Blaugrana. Al criteri de
Pesic són suficients –«hem
aprofitat bé els dies on ens hem
entrenat i hem intentat preparar
el proper partit»– tot i que no
creu que això ser veixi perquè
es vegin grans canvis en el plantejament de qualsevol dels dos
entrenadors: «no hi haurà coses
espectaculars».
En tot cas, però, les possibles variacions que Pesic o Ivanovic puguin tenir al cap no són
qüestió d’explicar-les. «Hi ha
algunes coses que poden ser interessants, es poden fer diferent
de com les hagis fet en els primers
partits; això, però, es parla amb
els jugadors perquè forma part
de la intimitat dels equips», va
explicar Svetislav Pesic.
A banda de la mentalitat –«és
important donar una imatge d’equip competitiu fins al final a tot
el pavelló»–, però seria molt impor tant que nosaltres aconseguíssim «imposar el nostre concepte».
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HANDBOL
- Dissabte 26 de maig
Alvac GEiEG - H Garbí, final Copa Girona juvenil, 12h.
HOQUEI
- Divendres 25 de maig
GEiEG - CH Ripoll, copa Federació infantil, 21h.
GEiEG B - Girona HC, copa Federació júnior, 22.30h.
- Dissabte 26 de maig
GEiEG - CP Tordera, copa Federació prebenjamí, 12h.
GEiEG - FD Cassanenec B, copa Federació infantil, 13h.
GEiEG - HC Girona B, copa Federació infantil, 15.30h.
GEiEG A - CH Lloret B, copa Federació juvenil, 18h.
GEiEG B - CP Breda, copa Federació juvenil, 16.30h.
Novotel GEiEG - Liceo Vodafone, 1a estatal, 21.30h.
- Dimarts 29 de maig
GEiEG SA - Shum, copa Federació juvenil, 21.30h.
JUDO
- Dissabte 26 de maig
Trofeu Horta Guinardó infantil, cadet i júnior a les Llars
Mundet, 15h.
MUNTANYA
- Dissabte 26 i diumenge 27 de maig
La Travessada. Els camins càtars. Informació: 972 22 66 35.
PÀDEL
- Dissabte 26 de maig
GEiEG - CT Roses B, territorial sènior femení, 9h.
CT Roses C - GEiEG B, territorial sènior masculí, 15h.
10a edició de les Sis hores de tennis i pàdel a Sant Ponç, 15h.
- Diumenge 27 de maig
Torremirona CE - GEiEG A, territorial sènior masculí, 22h.
RUGBI
- Dissabte 26 de maig
GEiEG - Toro RC, fase ascens a 1a estatal, 16h.
- Dissabte 26 i diumenge 27 de maig
Torneig de rugbi 7 femení (rugbi-rock) a Torrroella de Montgrí.
SOCIOCULTURAL
- Dissabte 26 de maig
El GEiEG participa a la I Festa de la convivència organitzada
per MIFAS a la plaça Empúries, 17h.
TENNIS
- Dissabte 26 de maig
GEiEG - CT Roses A, territorial infantil masculí, 9h.
10a edició de les Sis hores de tennis i pàdel a Sant Ponç, 15h.
- Diumenge 27 de maig
GEiEG B - Top Ten CT, territorial infantil masculí, 9h.
WATERPOLO
- Dissabte 26 de maig
GEiEG - Sabadell, català aleví, 9.45h.
Martorell GEiEG, 3a estatal masculina, 18h.
- Diumenge 27 de maig
Reus - GEiEG, català juvenil masculí, 11h.
Terrassa - GEiEG, català juvenil femení, 11h.

74è APLEC DEL GEIEG
2 i 3 de juny al Collell
2a Trobada esportiva, jocs per a petits i grans, dinar popular, sardanes, i molt més...

Col·laboren:El Collell, Caixa Sabadell, Decathlon, Fulcarà, Embotits Caula,
Carnisseria Joan Comas, Centres Mèdics Dentals, Tallers Junpa SL, El
Magatzem del Pont i Contenidors Girona SL.

ACTIVITATS D’ESTIU
Últimes places! Inscriu-t’hi!
Casal de Palau (8-14 anys)
Campus: bàsquet, atletisme, handbol i gimnàstica rítmica.
Aules: teatre, arts plàstiques
Més informació: 972 23 44 59

