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NBA. L’NBA castiga Metta World Peace, que es podria perdre els sis primers enfrontaments del
‘play-off’. El gerent dels Lakers el lloa però diu: “L’ajudarem a ser més professional a la pista”

Set partits al ciutadà model
M.A.

La jornada

BARCELONA

31

WNBA. La catalana
ha estat convidada
per les Lynx, actuals
campiones de lliga

Queralt Casas
(Mann), a
prova amb
Minnesota

—————————————————————————————————

“Metta [World Peace] ha
estat un ciutadà model en
gairebé tot el temps que ha
estat als Lakers. Però no
podem acceptar la seva
darrera acció, perquè hauria pogut lesionar seriosament un altre jugador.
Aquesta suspensió també
farà mal a l’equip. Acceptem la decisió de la lliga.
Ara l’ajudarem a ser més
professional a la pista.” Així de clar es va mostrar
Mitch Kupchak, mànager
general del club californià,
després que es fes públic el
càstig a l’aler de Queensbridge pel cop de colze que
va clavar a James Harden
(Thunder). Finalment, seran set els partits de suspensió. Amb només un
matx pendent per acabar
la lliga regular, l’acció del
jugador no ajudarà els de
Mike Brown en l’arrencada de la lluita pel títol.
David Stern, comissionat de la lliga, també va
opinar sobre això: “La
commoció cerebral patida
per James Harden demostra la perillositat d’aquests
actes de violència, especialment si són al cap. Ens
mantenim ferms en la presa de mesures per protegir
la seguretat dels jugadors,
incloent la imposició de
multes a qui ja tingui antecedents.” El 2004 el mateix jugador, però amb diferent nom (Ron Artest),
va ser castigat amb 86 partits de sanció per haver
saltat a la graderia d’Auburn Hills (pavelló dels
Pistons) per barallar-se

Hawks - Clippers ............ 109 - 102
Celtics - Heat ............................. 78 - 66
Thunder - Kings .................118 - 110
Jazz - Suns.................................. 100 - 88
Warriors - Hornets ........... 81 - 83
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Metta World Peace, entre els braços de Pau Gasol ■ EFE / PAUL BUCK

sar-se als Phoenix Suns
(100-88) en el partit decisiu pels de Salt Lake City.
Paul Millsap va liderar la
victòria amb 26 punts
(10/18 en tirs), 15 rebots i
4 assistències, mentre que
Al Jefferson també va fer
una gran feina dins la zona
amb 18 punts, 16 rebots i
4 assistències.
Per altra banda, els Lakers s’han endut el títol de
la divisió Pacífic aprofitant la derrota dels Clip-

pers a Atlanta (109-102)
després de topar amb Joe
Johnson (28 amb 6/9 triples). La parella formada
per Blake Griffin (36 amb
17/23) i Chris Paul (34
amb 10/20), insuficient.
Els Lakers de Pau Gasol
estan pendents del rival
que tindran en la primera
ronda (Nuggets o Mavericks).
Els Memphis i els Clippers tenen el mateix balanç (40-25) i només un

reforçar la selecció de
Montenegro aquest estiu
en la prèvia de l’europeu,
segons publicava ahir el
diari Vijesti. Per contra, el
seu agent va dir al web
Sportando.com que està a
punt de lligar el passaport
de l’Azerbaidjan. ■ EL9

semifinals seran
Joventut GAM Badalona
contra CEM l’Hospitalet i
Club Esportiu Costa
Daurada contra MIFAS
Esplais, dissabte a les
10.30 h i 12.30 h.
La final, diumenge
(12.30 h). ■ EL 9

vinent. L’escorta eslovè
comenta: “Estic content i
satisfet de la meva
experiència a Turquia,
però vull tornar a l’NBA”.
Diversos equips de la lliga
nord-americana ja s’hi
han interessat. ■ EL 9

Final a quatre en cadira
de rodes. Aquest cap de

Vujacic (Anadolu) vol
tornar a l’NBA. Sasha

setmana es disputa al
pavelló de Fontajau
(Girona) la final a quatre
de la lliga catalana de
cadira de rodes. Les

Vujacic (Anadolu Efes), en
una entrevista al lloc web
Kosarka.si, explica que el
seu desig és tornar a
l’NBA la temporada

amb uns seguidors. La
sensació que desprèn la
premsa nord-americana
després del comunicat de
l’NBA reflecteix que
s’esperava una sanció
molt més llarga en vista de
la contundència de l’agressió.
Definits els 16 equips
Ja estan definits els setze
equips que disputaran el
play-off després que Utah
s’hagi pogut ficar en impo-
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(*) classificat per al “play-off”

dels dos tindrà avantatge
de pista en la primera eliminatòria. Els queda un
partit. Els Grizzlies reben
Orlando i els californians
visiten Nova York. ■

BREUS
Batum, en l’òrbita dels
Spurs. L’aler francès Nicolas Batum està en l’òrbita de San Antonio com a
possible reforç per a la
campanya vinent. Des
que va arribar a l’NBA no
s’ha mogut de Portland,
on aquesta temporada
està acreditant 13,9
punts (39% des de l’arc),
4,6 rebots i 1,4 assistències. ■ EL 9

Carroll, Montenegro o
l’Azerbaidjan? Jaycee
Carroll (Madrid) podria
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El Rivas ja descarta
jugadores. El Rivas
madrileny ja està fent
moviments amb vista a la
temporada 2012/13 de la
lliga femenina. De
moment, ha confirmat
Vega Gimeno i Clara

Bermejo, mentre que no
compta amb Amaya
Valdemoro, Elisa Aguilar i
Asjha Jones. ■ EL 9

Rússia anuncia la seva
primera llista. La
federació russa ha fet
pública la seva primera
llista de 16 jugadors amb
vista a preparar el
preolímpic. Entre ells cal
destacar Andrei Kirilenko
(CSKA), Timofei Mozgov
(Nuggets), Alexei Shved
(CSKA) o Sergei Monia
(Kimki). ■ EL 9

EL9
BARCELONA

L’escorta Queralt Casas,
nomenada recentment segona millor jugadora jove
del continent per la FIBA
Europa, ha estat convidada per les actuals campiones de la WNBA (Minnesota Lynx) per disputar la
pretemporada. La bescanonina ha acreditat
aquesta campanya en el
Mann Filter de Saragossa
9,5 punts i 3,4 rebots. Fa
uns dies, la base del Ros
Casares Sílvia Domínguez
també va rebre una invitació per fer la temporada
amb el Seattle Storm. La
de Montgat acaba de guanyar la lliga femenina amb
el bloc valencià, i, a més,
també es va adjudicar l’Eurolliga. ■

LEB Or. El Lleida
busca el factor pista
davant d’un rival que
no es juga res

Feliu espera
trobar-se el
millor
Palència
M.A.
LLEIDA

El Lleida té aquest divendres la possibilitat d’assegurar-se el factor pista en
la primera ronda dels
play-off de la LEB Or. El
bloc dirigit per Ricard Casas visita en la darrera jornada un Palencia que ja no
té opcions de ficar-se entre els nou primers. Miquel Feliu, aler de l’equip
lleidatà, explica que “tot i
que sabem que Palencia
s’hi juga molt poc hem
d’esperar trobar-nos el millor equip, en la millor forma”. El manresà afegeix
que “hem d’intentar competir i treure un resultat
positiu que ens asseguri el
factor pista en la primera
ronda”. Els de Natxo Lezcano ja no tenen opcions
de play-off per culpa de
l’average. ■

