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Hoquei sobre patins. El SHUM Grupo
Maestre va perdre contra un Lleida que en
tenia prou amb l’empat i es va trobar el triomf

BREUS

BREUS
La Roadbook de Cornellà, diumenge. La
segona edició de la
Roadbook Vall del Terri no es va poder dur a
terme diumenge passat per la forta pluja, i
es farà aquest diumenge, dia 25, amb sortida
al camp de futbol de
Cornellà de Terri i els
mateixos recorreguts,
de 35 i 20 quilòmetres.

Dos gols seguits
al final, i derrota
4
5

Ok Lliga Jornada 9

Tabak, ahir a Vitòria
entrenant ■ EFE

“Fa set anys que em
preparo per a això”.
Després de desvincular-se del Trefl Sopot
polonès, Zan Tabak va
arribar ahir a Vitòria,
on va ser presentat
oficialment i, just després, va dirigir la primera sessió en el Caja
Laboral. El croat, que
va debutar com a primer tècnic el curs passat al Girona (LEB Or),
té el repte d’intentar
situar l’equip en el Top
16 de l’Eurolliga. “No
sóc un mag. Canviar
tàcticament i tècnicament en tres dies és
molt difícil”, va dir Tabak, que debutarà divendres a la pista del
Zalgiris de Joan Plaza,
de qui va ser assistent
sis temporades. ■ EL 9

Segona derrota del
Mifas. Va perdre contra l’AMIAB d’Albacete
(39-66) en la 2a jornada de la lliga de divisió
d’honor B. Els de Castelló d’Empúries sempre van anar a remolc
d’un equip molt potent
i que aspira a l’ascens.
El Mifas, que encara
no ha guanyat (0-2),
viatja el cap de setmana a Tenerife. ■ EL 9

Kimi Ridaura, que va fer dos gols, contra el SHUM ■ J.S.

Hoquei sobre patins. El Muralla Òptica
Blanes no va fer un mal partit, però el Noia
va aprofitar millor les seves ocasions

Desaprofita un
2-0 i perd a casa

SHUM GRUPO MAESTRE: Domínguez, Galán, Navarro, Bartrés i Rubén Fernández –equip inicial–; Plaza, Albert Soler, Gelmà, Marc Roca i Moral.
ICG SOFTWARE LLEIDA: Tomas,
Trilla, Cañellas, Marc Soler i Rodero
–equip inicial–; Dani López, Ingles i Estrada.
GOLS: 1-0 (7’) Galán. 1-1 (8’) Marc Soler. 2-1 (12’) Plaza. 2-2 (31’) Dani López.
3-2 (32’) Bartrés. 3-3 (36’) Rodero, de falta directa. 3-4 (47’) Trilla. 3-5 (48’) Dani
López. 4-5 (50’) Marc Roca.
ÀRBITRES: López i Gómez.

BLANES
NOIA
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MURALLA ÒPTICA BLANES: Llaverola, Grasas, Kimi Ridaura, Lluís Teixidó i Francesc Bargalló –equip inicial–;
Formatjé i Àlex Ridaura.
NOIA FREIXENET: Puigbí, Esteller,
Del Amor, Mitjans i Feixas –equip inicial–; Seró, Pau Bargalló, Gerard Teixidó
i Farrés.
GOLS: 1-0 (19’) Kimi Ridaura. 2-0 (20’)
Kimi Ridaura, de penal. 2-1 (21’) Del
Amor. 2-2 (22’) Seró. 2-3 (34’) Feixes. 2-4
(46’) Mitjans, de penal.
ÀRBITRES: Sandoval i De la Hera.
FALTES: 13 del Blanes i 13 del Noia.

Xavi Serra
BLANES

El Muralla Òptica Blanes
va deixar que el Noia Freixenet li remuntés un 2-0 i
va perdre el seu segon partit a casa. Els blanencs no
van fer un mal partit, però
els de Sant Sadurní van
aprofitar millor les oca-

sions i amb un Feixes i un
Puigbí molt inspirats van
trencar una mala ratxa de
quatre derrotes consecutives.
El Noia va començar
fort i va buscar més la porteria. El Blanes també va
tenir ocasions però els gols
no van arribar fins al minut 19. En quatre minuts
bojos els locals van fer el
2-0 i els visitants van empatar abans del descans.
En la segona meitat, el Blanes va intentar trencar el
partit, però l’entrada de
Feixas ho va canviar tot, va
donar més velocitat al seu
equip i va fer el 2-3. Els blanencs ho van intentar i
van tenir ocasions però va
aparèixer el porter Puigbí
que va salvar el seu equip
en els últims minuts. El
Blanes va desaprofitar una
falta directa i un penal, i, a
quatre minuts de la fi, Mitjans, de penal, va sentenciar, tot i que els locals van
lluitar fins al final. ■

FALTES: 13 del SHUM i 4 del Lleida.

El 9
MAÇANET DE LA SELVA

El SHUM Grupo Maestre
va perdre contra l’ICG
Software Lleida un partit
en el qual va fer mèrits per
puntuar. Dos contraatacs
en els darrers minuts,
quan el marcador estava
empatat i els locals buscaven el triomf, el van condemnar. Els lleidatans van
considerar que l’empat ja
els era un bon resultat i
quan l’estaven aguantant
es van trobar que es van
emportar els tres punts.
Els maçanetencs van
fer una bona primera meitat i per dues ocasions es
van posar al davant en el
marcador, arribant al descans amb un ajustat 2-1.
En l’inici de la segona meitat, Bartrés va desaprofitar una falta directa i els
lleidatans van empatar.

■ EL9

SHUM G. Maestre - ICG Lleida ........ 4 - 5
Vic - Igualada ........................................... 8 - 2
Vilanova Mopesa - Fergo St. Feliu 6 - 4
Reus - Barcelona .................................... 3 - 3
Moritz Vendrell - Coinasa Liceo ..... 4 - 5
Muralla Blanes - Noia Freixenet..... 2 - 4
Voltregà - Lloret ........................... dissabte
Calafell Tot l'Any - Alcoi ........... dissabte
Equip

PT PJ PG PE PP

Coinasa Liceo 25
Barcelona
22
Moritz Vendrell 19
Vic
17
Reus
17
Vilanova Mopesa15
ICG Lleida
13
Voltregà
12
Igualada
12
Muralla Blanes 11
Noia Freixenet 10
Lloret
8
SHUM G. Maestre 6
Enrile Pas Alcoi 6
Fergo A. St. Feliu 5
Calafell Tot l'Any 3
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Un nou avantatge local va
tornar a ser neutralitzat
pels visitants. En aquesta
segona meitat, els maçanetencs no van poder tenir la tranquil·litat de jugar amb el marcador a favor durant minuts, i en
una falta directa el Lleida
va tornar a empatar. Una
de les claus del partit va
ser que el SHUM es va carregar de faltes (13-4 al final), i els visitants van
aprofitar les seves ocasions. Els maçanetencs no
ho van fer i amb el 3-3 Bartrés va fallar un penal. En
poc més de mig minut el
Lleida es va situar amb un
3-5 a falta de dos minuts i
ja no hi va haver temps per
empatar. ■

Inscripcions a la Nocturna de Rocacorba.
La segona edició de la
Cursa Nocturna de Rocacorba, que es disputarà el 2 de febrer amb
sortida i arribada a
Cent d’Adri i amb recorreguts d’11 i 24 quilòmetres, va obrir ahir
el seu període d’inscripcions mitjançant el
lloc web. Aquest any,
en la primera edició es
van completar les 650
places. ■ EL 9

Entrenaments per la
MVV. El 24 de febrer
es farà la primera Marató de les Vies Verdes
(MVV), entre Girona i
Sant Feliu de Guíxols i
amb una mitja marató
amb sortida des de
Llagostera, tindrà entrenaments controlats
el 13 de gener i el 3 de
febrer. Seran gratuïts i
assistits i les inscripcions es podran fer
mitjançant la web de
l’organització. ■ EL 9

C O M P R O O R i P L ATA
FINS A 32 € GRAM

136375-1056385A

SHUM
LLEIDA
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OroCat
Truqui gratis

900 282 292
www.orocat.com

114729-1064175A

20 botigues al seu servei
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