36

DIMARTS, 15 DE FEBRER DE 2011 | Diari de Girona

ESPORTSPOLIESPORTIU

ERIC GAILLARD/REUTERS

La Federació
Espanyola opta
finalment per
absoldre Contador

Breus
HOQUEI PATINS-OK LLIGA

El Blanes busca donar la
sopresa contra el Barça
GIRONA | DdG

Després de superar aquesta passada setmana l’Igualada per la
mínima, (3-2), el Sather Blanes té
una nova oportunitat per seguir sumant per mirar d’entrar al play-off
pel títol. Aquesta vegada el rival és
de forta envergadura, ja que els gironins reben aquesta tarda (19.00
hores) el Barcelona, botxí del GEiEG la passada jornada. No serà l’únic representant gironí que avui
entrarà en acció, ja que a partir de
les 21.00 hores el Lloret, cuer de
l’OK Lliga amb 9 punts visita la pista de l’Igualada.

 El retorn del corredor pot ser a l’Algarve
MADRID | EUROPA PRESS/DdG

El tricampió del Tour de França
Alberto Contador serà absolt del
seu presumpte positiu per clenbuterol en la darrera ronda francesa pel Comitè de Competició de
la Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC), per la qual cosa podria tornar a competir des d'avui
mateix. La noticia es va ﬁltrar ahir
a la tarda a través de les webs dels
principals diaris espanyols, que
afegien que avui es comunicarà
oﬁcialment la decisió a l’interessat.
Inicialment el Comitè de Competició va proposar una sanció d'un
any -des del 26 d'agost del 2010 al
26 d'agost de 2011-, però ara tot
apunta que ha estimat el recurs
presentat per la defensa del corredor de Pinto, basat a l'article
296 del reglament antidopatge de
la Unió Ciclista Internacional
(UCI).
L'esmentat article eximeix de
responsabilitat l'esportista quan
aquest demostra que no hi ha ha-

gut ni culpa ni negligència en la ingestió del ﬁlet contaminat per
clenbuterol, una substància que ﬁgura a la llista de productes prohibits. Ahir des de la Federació Espanyola van limitar-se a dir que el
Comitè de Competició estava
«contrastant la informació que ha
anat elaborant durant aquest cap
de setmana» i treballant en la redacció d'un document conjunt
que remetran, via certiﬁcat o burofax, a Contador, «com a molt
aviat aquest dimarts».
A partir d'aquest moment, tant
l'UCI com l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) tenen un mes de
termini, que comptarà des del
moment en què rebin la documentació de la Federació Espanyola, per presentar un recurs d'apel·lació davant del Tribunal Arbitral de l'Esport (TAS).
«Tenim la màxima conﬁança
que la decisió serà presa de manera serena i no hi ha cap sensació negativa. La qualitat tècnica del
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Alberto Contador, al passat Tour de França.

Marta Xargay, la sisena
millor jove europea
GIRONA | DdG

treball que ha fet la Federació és
bona», va dir Enrico Carpani, Director de Comunicació de l'UCI,
divendres passat en una reunió
amb la premsa a Madrid.
Mentretant, a la Volta a l’Algarve ja es freguen les mans davant la
possibilitat de comptar aquest cap
de setmana amb la presència d’Alberto Contador.

Els portaveus de la prova van
conﬁrmar que el ciclista madrileny
està inscrit i es van mostrar optimistes davant la possibilitat que
Contador no sigui sancionat i pugui prendre part a la prova. La
Volta a l’Algarve es disputarà entre
demà dimecres i diumenge i el seu
vigent campió és el mateix Alberto Contador.

La FIBA Europa va anunciar divendres la llista de les millors jugadores joves del 2010, entre les
quals es troba la gironina Marta
Xargay. L’exjugadora de l’Uni Girona, actualment al Perfumerías
Avenida de Salamanca, és la sisena classiﬁcada i una de les dues espanyoles al TOP 10. L’altra és Leonor Rodríguez (novena).
RADIKALBIKES

Marc Trayter s’imposa a l’Open BMW de Lladó
 El cap de setmana passat va tenir lloc l’Open BMW de Lladó, prova que va
comptar amb la presència de més de 350 corredors. Marc Trayter, de l’equip
Radikalbikes, va ser el guanyador de la competició seguit per Hugo Drecou
(Sub-21) i Francesc Freixer (Bicis Esteve), a 47 segons i 2 minuts i 18 segons
del líder, respectivament.
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ESQUÍ-MUNDIAL

El Girona Mifas-Esplais
supera l’Hospitalet

Ferran Terra acaba 16è
en la Supercombinada
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GARMISCH-PARTENKIRCHEN | DdG

El Girona Mifas-Esplais va tancar amb victòria la primera fase de
la Primera Divisió de la Lliga Espanyola. L’equip blanc-i-vermell,
ja classiﬁcat per jugar la fase d’ascens a la divisió d’honor B, va
tombar aquest passat diumenge
l’Hospitalet (71-41) amb Aldamiz
i Colom (29 i 24 punts, respectivament) com a principals ﬁgures. El Girona jugarà dissabte vinent amb el Costa Daurada Reus.

Ferran Terra va acabar en setzè
lloc la Supercombinada d’ahir pertanyent al Campionat Mundial
d’esquí que s’està celebrant a Garmisch-Partenkirchen (Alemanya).
L’esquiador d’Escadarcs, en aquest
mateix campionat, ja ha disputat
el Súper Gegant (sense completar)
i el Descens (amb trenta-dosena
posició ﬁnal). Terra tancarà la seva
participació aquest proper divendres amb la darrera prova.

