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Una nova aposta de futur
MARC MARTÍ

 El pivot rus Konstantin Kulikov, de 2,07,

considerat un dels millors jugadors europeus
de la seva generació (1995), s’incorpora avui
al Sant Josep, on alternarà júnior i Lliga EBA
GIRONA | MARC VERDAGUER

Sense invertir un euro de més,
però pensant en el futur. El Girona
no es vol desviar de la seva actual
línia «d'austeritat» tot i que tampoc
està disposat a renunciar a la seva
política d'apostar fort per la base
per la qual fa un parell d'anys que
porta cap a la ciutat joves jugadors
estrangers que aporten als equips
cadet i júnior el que «no tenim a Girona, que són centímtres». El montenegrí Luca Banovic ja fa temps
que combina el júnior amb l'equip
de Lliga EBA, el passat cap de setmana hi va jugar 12 minuts; Zoran
Nikolic està entre el cadet i el júnior
als seus 15 anys, mentre que el senegalès Alassane Seck juga amb el
júnior, on intenten pulir els seus gairebé 2,10 d'alçada. Tres esperances de futur, però cap de tan clara
com Konstantin Kulikov que aterra avui a Girona amb l'etiqueta de
ser un dels millors jugadors europeus de la seva generació (1995) i
que, després de gairebé mig any
lluitant contra els problemes burocràtics, s'ha incorporat a la disciplina del Sant Josep en una ﬁtxatge que ja «ha despertat l'interès
d'altres clubs de l'ACB que coneixen el potencial de Kulikov, però
que no veien possible treure'l de
Rússia i ara, que ja és aquí, el voldrien».
El director esportiu del Sant Josep, Dejan Kamenjasevic, mantenia ahir que l'arribada de pivot rus
(16 anys, 2,07) no trencava la política d'austeritat d'un club on els
jugadors de la primera plantilla,
LEB Or, encara es troben pendents de regularitzar el cobrament
de les darreres nòmines. «No ens
hem tornat bojos, el ﬁtxatge de Ku-

KONSTANTIN KULIKOV
16 ANYS
Júnior/Lliga EBA  El pivot rus fa
sis mesos que no juga cap partit
oficial, però el seu gran potencial ja
ha despertat l’interès d’altres clubs
de l’ACB arran de la seva arribada a
Girona. Avui mateix començarà els
entrenaments amb el júnior i el filial
de Lliga EBA.

LUCA BANOVIC
17 ANYS
Júnior/Lliga EBA  És un quatre
montenegrí que fa més d’una
temporada que treballa a Girona, ja
s’entrenava amb el primer equip en
l’etapa de Ricard Casas, i aquest any
combina els partits amb el júnior
amb alguns a Lliga EBA.

ALASSANE SECK 16 ANYS
Júnior  El pivot senegalès és una aposta de més risc que Banovic o Kulikov
perquè va arribar menys format com a jugador, però amb el júnior de Carles
Ribot treballa per potenciar la seva gran alçada conjuntament amb sessions
específiques amb tècnics del club com Toni Espinosa o el mateix
Kamenjasevic. Aquesta és la seva segona temporada a Fontajau.
CÉZARO DE LUCA/EFE

BÀSQUET EN CADIRA

likov no és d'ara, el tenim tancat
des de fa cinc mesos i no comporta cap despesa extraordinària perquè la seva incorporació ja estava
dins el pressupost del bàsquet
base que tenim tancat», explicava
Kamenjasevic que, anant més enllà, creu que és «més probable
que Kulikov ens acabi donant diners, que no pas que ens en costi
perquè ja hi ha clubs que s'han interessat per ell».
L'arribada de Kulikov representa un pas endavant en la política d'estrangers en el bàsquet
base del Girona. El nom del pivot
de 2,07, nascut a Orel (Rússia) el
1995, fa temps que és en les agendes de la majoria de scouts habituals en el bàsquet de formació. El
portal especialitzat eurohopes.com
el situa com el sisè millor jugador
de la seva generació, en una llista
que encapçala l'emergent croat
Mario Hezonja i per davant, per exemple de noms reconeguts com
Agustí Sans (Joventut), per la seva
«gran alçada per l'edat, amb un cos
encara per desenvolupar del tot»
a més de la seva «facilitat per tirar
de quatre metres, jugar obert i encarar la cistella amb bot» o «perquè
quan guanya la posició dins la
zona és complicat d'aturar».
La majoria d'informes de Kulikov parlen de les seves actuacions
de ﬁnal del 2010, al torneig internacional d'Íscar, o principis del
2011 (Jordan Brand Clasic International) perquè, la seva negativa
a renovar amb el CSKA Moscou, el
va acabar deixant fora de la selecció russa que va disputar l'Europeu
sub16 del passat estiu i sense jugar
cap partit oﬁcial en els últims sis
mesos. Una falta de competició
que, però, no ha fet tirar enrera els
responsables del Sant Josep, que es
mostren convençuts de les possibilitats d’un jugador que ha ﬁrmat
per cinc temporades i que, a partir d’avui mateix, ja alternarà els entrenaments del júnior amb els del
ﬁlial de Lliga EBA.
REUTERS

El Girona Mifas perd
contra el potent Caja
Vital a casa (35-55)
CASTELLÓ D’EMPÚRIES | DdG

La fortalesa del Caja Vital Zukenak, segon classiﬁcat de la lliga, va
impedir que el Girona Mifas Esplais
comencés l'any amb bon peu i l'equip d'Agustí Puig va perdre contra els bascos a casa per un clar 3555 tot i que les bones sensacions
dels castellonencs en el primer
quart van fer créixer les esperances
de donar la gran sorpresa. Al descans, tot i algunes errades del Mifas en les passades, el Caja Vital només dominava per cinc punts (2025) i no feia pensar que el partit es
trencaria tan clarament després
de la represa. A partir del tercer
quart, els visitants van prémer l'accelerador i van deixar enllestida la
victòria amb un parcial de 8-20.

Dakar Marc Coma aconsegueix el lideratge

NBA Pau guanya el duel dels germans Gasol

 Marc Coma és el nou líder del Dakar després de recuperar ahir més de

 Marc Gasol no va estar encertat en atac, amb només dos punts, però amb

disset minuts al fins llavors líder, Cyril Despres, que va tenir problemes amb
el fang, i va guanyar l'etapa per davant del portuguès Rubén Faria. En la
general, Coma té un avantatge de nou minuts i 32 segons sobre el pilot
francès. Pel que fa als cotxes, Nani Roma va guanyar l’etapa mentre que en
la general Peterhansel seguex líder. El de Folgueroles és quart a 12 minuts.

11 rebots i 7 assistències va donar la cara en la derrota dels Grizzlies davant
els Lakers, del seu germà Pau (13 punts i 15 rebots ), en un partit on
l'efectivitat de Kobe Bryant amb 26 punts va ser determinant (90-82). Per la
seva part, Ricky Rubio va brillar en la victòria de Minnesota a Washington
(72-93) i va acabar el partit amb 13 punts i 14 assistències.
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