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쩠 EUROPEU FEMENÍ

ESPANYA
UCRAÏNA

Dimarts
9 de juny del 2009

BÀSQUET

85
59

ESPANYA: Lima (10), Palau (10), Aguilar
(3), Montañana (10), Torrens (6) –cinc–,
Nicholls (10), Domínguez (11), Sánchez
(7), Pascua (10), Abalde (2) i Cruz (6).
29/49 de dos, 5/12 triples (2 Palau, Domínguez, Sánchez i Aguilar) i 12/16 tirs
lliures. 37 rebots (Torrens, 5) i 23 assistències (Torrens, 7).
UCRAÏNA: Biriuk (16), Gorbunova (6),
Dubrovina (5), Alioixkina (8), Ogorodnikova (10) –cinc–, Xtxipakina (5), Kochubei (7), Berezhynksa (2), Malashenko,
Krasnikova i Zherzherunova.
18/39 de dos, 5/18 triples (2 Ogorodnikova, Biriuk, Xtxipakina i Kochubei) i
8/11 tirs lliures. 25 rebots (Malashenko i
Biriuk, 5) i 9 assistències (Biriuk, 3).
PARCIALS: 15-13, 24-13 (39-26); 2420 (63-46) i 22-13 (85-59).
COMENTARI: La selecció estatal no va
tenir problemes per superar Ucraïna i ja
té el bitllet per a la segona fase a la butxaca. Avui (14.45 h), es jugarà el primer
lloc del grup A amb Eslovàquia, que ahir
es va desfer de la República Txeca (6558). És important vèncer perquè els
triomfs contra altres equips classificats
s’acumulen en la segona fase.

FLAIXOS
쩠 Ja en són cinc. La plantilla
de Los Barrios ha fet arribar
a la FEB les seves denúncies
per cobrar els quatre mesos
que els deuen. És el cinquè
equip que ho fa després de
l’Illescas, el Plus Pujol, el
Rosalía i el Breogán.
쩠 Freeland, a Màlaga? El pivot
del Gran Canària és un dels
objectius de l’Unicaja amb
vista al curs vinent. L’anglès
acaba contracte. Els verds
també s’han interessat per
Carlos Suárez (Estudiantes).

Kalnietis, al Benetton. El jove
base lituà (23 anys i 1m95)
hauria firmat per tres anys
amb l’equip de Treviso,
segons La Gazzeta dello
Sport. Prové del Zalgiris.
쩠

Un any més. L’Unics Kazan
ha renovat Marko Popovic.
El base croat va ser clau en
el títol de copa russa
aconseguit aquest curs.

쩠

쩠 Hi són quasi tots. Jure Zdovc
va facilitar la relació de 24
preseleccionats d’Eslovènia,
rival d’Espanya en l’europeu.
Excepte Nesterovic, hi ha el
bo i millor. Smodis és el nou
capità.

Serà a l’Staples. L’All-Star
del 2011 es jugarà a Los
Angeles, segons va afirmar
David Stern. L’any vinent, el
2010, es farà a l’estadi dels
Cowboys, de l’NFL.

쩠

쩠 Final Penya-Barça. En la
lliga catalana de cadira de
rodes, dissabte a Cambrils
(12 h). A les semifinals:
Barça-Mifas Esplais de
Castelló d’Empúries (88-31)
i Joventut GAM-Costa
Daurada de Reus (68-35).

LLIGA FEMENINA

쩠 COPA CATALUNYA

No compten
amb Geisa

Senpau continua
al Blanes, que
fitxa Lamin Sima
Blanes. Francesc

Senpau
continuarà el curs vinent a
Blanes. El tècnic, que ha
conduït l’equip selvatà a la
quarta posició de la copa
Catalunya (balanç 19-11),
complirà el seu quart any
en el club selvatà. Amb ell,
també han garantit la seva
continuïtat en l’equip vuit
jugadors (Albert Garriga,
Miquel Xifré, Jordi Heras,
Rafa Gil, Noel Danés, Sergi
Palomino, Jesús Garcia i
Sergio Arroyo). Per contra,
Roger Mayol, el capità, ha
optat per prendre’s un any
sabàtic. L’únic fitxatge
confirmat és el de Lamin
Sima, que prové del
Cassanenc. Allà, va jugar
molt més en l’equip de 2a
catalana que a EBA. / J. PRAT

쩠 La condició d’extracomunitària li

tanca les portes del nou projecte
쩠 L’Uni Girona tampoc renovarà
Skrabalova, Lara i Cristina López
JORDI PRAT / Girona

쩠 Mentre les converses institucionals per crear un pressupost
amb cara i ulls no s’aturen –les
reunions amb Ajuntament, Diputació i Generalitat se succeiran fins a concretar-se la seva
aportació econòmica–, als despatxos es prenen les primeres
decisions. L’Uni Girona ja ha fet
saber a quatre de les peces que
van celebrar l’ascens fa menys
d’un mes que no hi compta pel
seu projecte a Lliga Femenina.
Es tracta de Cristina López, Sílvia Lara, Zora Skrabalova –té
un acord embastat amb l’Obenasa Navarra– i Geisa Oliveira.
El de la pivot brasilera pot ser
a priori el cas més xocant. I és
que s’ha erigit en un pilar bàsic
en l’èxit de l’Uni Girona. Sense
anar més lluny, en aquest curs
ha acreditat 12,1 punts (56% de
dos), 9,2 rebots i 19,2 de valoració en 29,3 minuts de mitjana.
La decisió se sustenta en el fet
que Oliveira és extracomunitària. Està tramitant el passaport
espanyol, però no és clar quan
el tindrà. Sí que sembla difícil
que l’aconsegueixi abans d’iniciar-se el curs vinent, un fet que
la descarta. I és que el club considera que, en el mercat extracomunitari, pot trobar peces
de més qualitat i experiència a
Lliga Femenina que ella. A Geisa, no li faltaran ofertes, sobre-

쩠

Geisa Oliveira, en un duel
contra l’Obenasa d’aquesta temporada.
/ JOAN SABATER

쩠 ASCENS A 1a CATALANA

Xargay, Carbó i Traoré, en el cinc ideal
L’èxit en forma d’ascens a Lliga Femenina també ha revertit en
guardons individuals per les jugadores de l’Uni Girona. Així, tres
d’elles (Marta Xargay, Anna Carbó i Astou Traoré) formen part
del cinc ideal del grup B de Lliga Femenina, segons el criteri de
l’Associació de Jugadores (AJUB). L’equip el completen Cristina
Garcia (Sant Adrià) i Dace Cinite (Obenasa). A banda d’això,
Xargay, MVP de la fase d’ascens, ha estat guardonada com la
millor sub-21 i Traoré, com la millor estrangera.
tot a Lliga Femenina 2, en la
qual té un gran cartell.
Les renovacions. La setmana
ha de servir per desencallar casos que estan oberts, com el de
la continuïtat d’Anna Caula. La
tècnica està sospesant si aparca la feina per dedicar-se exclusivament a l’Uni Girona. També està previst que es pugui arribar a alguna entesa amb algu-

na jugadora a qui s’ha ofert la
renovació (Anna Carbó, Berta
Sinyol, Mari Moreno, Astou
Traoré i Marta Xargay –té una
bona oferta del Perfumerías–).
La parcel·la tècnica, que no té
cap jugadora amb contracte,
pensa en una plantilla de deu
peces que hauria de respectar
la quota: un mínim de quatre
seleccionables, dues extracomunitàries i quatre europees.

Villacampa contraataca
쩠 El president de la Penya, Jordi
Villacampa, va repassar ahir tot
l’afer Ricky. El màxim responsable verd-i-negre va defensar
la filosofia de planter: «Som un
club de formació i no existiríem
si no hi invertíssim, si no protegíssim aquests nois amb clàusules com aquestes; no estem
per regalar res, perquè negociar és una cosa i regalar un altre. Lluitem pels interessos del
club.» Villacampa recrimina les
crítiques: «Sembla que li haguem posat una pistola per fir-
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CLARET: Albiñana (11), Hospital (12),
Martínez, Montserrat (1), Coca (19)
–cinc inicial–, Basart (1), Maler (9), Martinet (2), Massagué (7), Segarra (6) i Gili. 5 triples: 2 Coca, 2 Maler i Massagué.
15/24 tirs lliures. 16 faltes.
QUART: Ayach (6), Comas (2), Arderiu
(14), Oduber (6), Serra (12) –cinc inicial–, Cazorla (2), Amat, Artigas (19),
Puertas (7), Gil i Lleona. 4 triples: 3 Artigas i Serra. 12/17 tirs lliures. 22 faltes.
Eliminat: Ayach.
PARCIAL: 15-13, 29-27; 53-35 i 68-68.
COMENTARI: El Quart es va quedar a un
pas de l’ascens a 1a catalana, en no poder remuntar els dos punts de desavantatge de l’anada (69-71). Després d’una
primera part ajustada, amb nervis, el Claret va sortir més intens en el tercer i gairebé va sentenciar l’eliminatòria (24-8
de parcial i 53-35). Tot semblava perdut,
però una reacció d’orgull del Quart li va
permetre tornar (59-55, 35’). Els visitants es van avançar dos punts (66-68 i
14 segons per jugar-se), però dos tirs
lliures quan faltaven cinc segons per al
final van dilapidar les possibilitats d’ascens. El triple final, ja a la desesperada,
no va entrar.

쩠 ACB

ACB

XAVI BALLESTEROS / Badalona

CLARET
QUART

«No sé si èticament
qui ens demanda pot
continuar al club»
diu el president
mar aquest contracte; ell era jove, però no va venir sol i desemparat.» El principal problema,
per Villacampa, és l’actitud de
Ricky: «Té dret de demandarnos, però èticament no està bé.
Moralment no em sembla bé
que només miri pels seus inte-

ressos». Villacampa posa com a
exemple Rudy: «Li vam oferir el
mateix contracte i la mateixa
sortida que a Rudy, i ens va dir
que no, li oferíem rebaixar la
clàusula a tres milions i ens va
dir que no, una negociació és
donar alguna cosa a canvi i si
marxa no ens dóna res.» Villacampa manté la seva disposició a negociar la sortida de Ricky d’aquí a un any però matisa:
«No sé si èticament queda bé
que un jugador que ens demanda pugui continuar jugant
a la Penya, em resulta estrany.»

Messina deixa el
CSKA i podria
fitxar pel Madrid
Barcelona. El

CSKA va fer
oficial ahir que Ettore
Messina no dirigirà l’equip
la temporada vinent. El
destí del tècnic italià podria
ser el Madrid –ja li hauria
fet arribar una suculenta
oferta per tres cursos–, que
despatxarà Joan Plaza
després de dos anys en
blanc. El campió rus va
anunciar que el nou tècnic
serà Evgeny Pashutin, que
prové de l’Spartak de Sant
Petersburg. / EL 9

