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Evelina Guneva en un partit d’aquesta temporada a Fontajau.

El Girona estudia
la continuïtat de
Guneva i Kelly per
temes econòmics
 El club té fins al 30 de desembre per decidir

si manté aquestes jugadores al bloc de Díez
GIRONA | JORDI ROURA

Ressonància a Ordín
en el Girona masculí

El Girona FC de la Lliga Femenina estudia si és viable econòmicament mantenir a l’equip dues
de les seves jugadores estrangeres,
Evelina Guneva i Crystal Kelly.
Totes dues tenen una clàusula al
contracte per la qual el club les pot
rescindir abans del 30 de desembre. Segons fonts de l’Uni Girona,
ara mateix al club s’estan patint «alguns problemes de tresoreria» i
això provoca que els dirigents hagin de ﬁlar molt prim amb les
despeses. Malgrat que ahir el tècnic, Joan Carles Díez, va assegurar
a Catalunya Ràdio que es plantejaven reforçar la plantilla de cara a
la segona volta, la realitat diu que
a hores d’ara no hi ha cap intenció
de ﬁtxar. Al contrari, s’està estudiant si és necessari reduir costos
prescindint d’alguna jugadora.
El Girona va tancar dissabte a
Saragossa la primera volta de la
competició amb una derrota contra el Mann Filter i no tornarà a jugar ﬁns al 15 de gener a la pista de
l’Extrugasa. L’equip està de vacances i les jugadores estrangeres
no s’han de tornar a incorporar ﬁns
al 3 de gener. Abans, però, el club
haurà de determinar si compta

amb Guneva i Kelly per a la segona part del campionat. El Girona
no ha guanyat cap partit a Fontajau en tota la primera volta i els
cinc triomfs que suma s’han aconseguit íntegrament a fora.

BÀSQUET
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Scariola deixa de ser el
tècnic del Khimki rus

El Girona Mifas perd
després de 2 pròrrogues

MADRID | DdG

SANT SEBASTIÀ | DdG

Sergio Scariolo, seleccionador
espanyol de bàsquet, va deixar
ahir de ser l’entrenador del Khimki rus de mutu acord amb el club
on va aterrar el 2008. «Hem parlat
molt amb Scariolo per veure com
millorar el rendiment de l’equip,
però no ho hem aconseguit», va dir
Víctor Bychkov, director general del
club. El Khimki, on milita l’exAkasvayu Raül López, ja està eliminat de l’Eurolliga.

Derrota del Girona FC Mifas-Esplais en el seu desplaçament a
Donosti (63-53). El Salto Bera
Bera, amb la lliçó apresa després
de perdre a Castelló d’Empúries el
partit d’anada, va plantar cara als
gironins i els va tractar de tu a tu
durant tot el partit. Els bascos van
aconseguir forçar dues pròrrogues
(41-41 i 49-49) i en el deﬁnitiu
temps extra van acabar-se imposant per 10 punts de diferència.

A diferència del Girona de Lliga Femenina, l’equip masculí
de LEB Or no té descans durant les
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis i
disputarà 4 partits en les properes
tres setmanes per tancar la primera volta i obrir la segona. Per rebre
dijous a Fontajau el Lleida, Ricard
Casas té el dubte del base Nacho
Ordín, que ahir al matí va ser visitat
pel metge Jordi Sitjà després que
amb prou feines pogués jugar divendres a La Palma. Després de les
primeres exploracions s’ha conclós
que té una contractura muscular,
però per descartar patologies més
greus al vespre li feien una ressonància magnètica. És probable que
avui es conegui exactament com
evoluciona el jugador.
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