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El Centelles d'escacs
perd per 7 a3 contra
La Colmena
Barcelona La derrota del Centelles d'escacs per 7 a 3 contra
La Colmena demostra l'evident
diferència entre els dos conjunts. L'últim dels locals tenia
un ELO de 2.100, mentre que el
Centelles jugava amb primeres i
preferents molt per sota. Bautista, Sixto i Valldeoriola van fer
els tres punts per part dels osonencs, mentre que la resta de
jugadors no van tenir cap opció.
A Segona Divisió, el Vic es va
imposar al Sant Martí per 5,5 a
4,5. El mig punt que va decantar la balança a favor dels vigatans el va aconseguir Marcos
Omella, que s'ha incorporat
enguany al primer equip. J.P.

Jordi Alcubierre és
segon al Trofeu
Nescafé d'esquí
Pas de ics Casa L'esquiador
vigatà Jordi Alcubierre va quedar segon classificat al Trofeu
Nescafé que s'ha disputat aquest
de setmana al Pas de la Casa,
després de ser segon i tercer als
eslàloms gegant i especial, respectivament. El guanyador va
ser el seu company a l'equip
estatal Vicente Tomàs, mentre
que Jordi Pujol va ser quart i
Amadeu Rosell, onzè i tercer
juvenil. En fèmines Anna Alcubierre va ser setena i Bea Fernàndez dotzena. J.R.

Inscripcions obertes
per l'onzena mitja
marató de Roda
Roda de Ter La Comissió
Atlètica de Roda ja ha obert les
inscripcions per l'onzena edició
de la Mitja Marató de Roda,
que es poden formular a l'Ajuntament 0 a la seu de l'Associació Catalana d'Atletisme de
Fons. La prova, puntuable per
la Copa Catalana de Fons, es
disputarà el 20 de febrer i
cobrirà un recorregut de 21.097
metres. Els participants es
repartiran 200.000 pessetes en
premis. P.S.
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El CC Ripoll-Spontex, a punt per
fer el salt al ciclisme amateur
JORDI REIXACH

Ripoll La temporada ciclista
que és a punt de començar serà
especial pel CC Ripoll en relació a les anteriors. A més de
l'habitual calendari, atapeït d'activitats i proves, que porta a terme l'entitat ripollesa, enguany
participarà en un projecte força
ambiciós: presentar un equip
ciclista en el camp amateur. Els
responsables que aquesta idea
inicial s'hagi convertit en un fet
són el president del club
ripollès, Fermí Pujol, i el director esportiu barceloní, Joaquim
Bayarri.
El punt de partida per arribar a
la formació d'aquest equip cal
buscar-lo en la coneixença que
mantenen des de fa temps Pujol
i Bayarri, que porten molts anys
ficats en el món del ciclisme. El
pas següent va ser la temporada
passada on amb la col·laboració
mútua es va confegir un equip
de cicloesportius que va participar en proves del calendari,
nacional. Aleshores va ser quan
Bayarri va voler anar més enllà
i "vaig proposar a en Fermí
Pujol de formar un equip d'amateurs per aquesta temporada per veure què li
semblava". El projecte va entusiasmar el president del CC
Ripoll, que va acceptar de bon
grat la idea. A partir d'aquí es
va començar a treballar per tirar
endavant l'equip i tenir-ho tot a
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Joaquim Bayarri, director esportiu del CC Ripoll - Spontex

punt per l'inici de la present
temporada.
Joaquim Bayarri és un home
coneixedor del món del ciclisme i introduït en ell des de fa
molt temps. Ell ha estat qui s'ha
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Donostia L'atleta del CA Vic
Lurdes Miquel va quedar novena al Cros Internacional de
Lasarte que es va fer ahir el
matí a Donostia. Per davant de
Miquel hi van quedar quatre
atletes estrangeres i quatre d'espanyoles. El recorregut del circuit era de cinc quilòmetres i
bastant dur perquè hi havia fang
i herba. El temps de la vigatana
va ser de 20 minuts i 14 segons.

encarregat de muntar tota la
infrastructura del CC RipollSpontex per assolir els objectius
qtie s'han marcat dins el cada
vegada més complex ciclisme
afeccionat. L'equip estarà for-

• t
t

EL 9 NOU

•-•

•',vVÍ'.!'"*~
Jt
<

•

.

mat per una trentena de persones: dos directots esportius, dos
massatgistes, dos auxiliars, cinc
preparadors físics, un metge
esportiu, un psicòleg i setze
corredors joves. Per Bayarri,
"és important treballar amb
gent jove i que tingui ganes
d'arribar lluny; la nostra idea
és formar corredors que en
tres anys puguin donar el salt
a professionals", encara que
tohom és conscient de la dificultat que presenta avui en dia
fitxar per un equip d'aquests.
El calendari de proves en què té
previst participar l'equip és molt
ampli i inclou les voltes més
importants per etapes. El CC
Ripoll-Spontex debutarà els
dies 12 i 13 de febrer amb dues
proves que tenen lloc a França.
Del planter de ciclistes dos són
d'Osona i el Ripollès: el campdevanolenc Abel Hervàs i el
vigatà Dani Bayés, acabats de
sortir de la categoria juvenil.
Un altre objectiu que s'ha proposat el CC Ripoll-Spontex és
el de mantenir una continuïtat
com equip ainateur "d'uns
quants anys" i poder realitzar
la feina que des d'un principi
s'ha previst. Joaquim Bayarri
també pretén mantenir un contacte continuat amb Ripoll a
nivell esportiu amb actes com el
que va tenir lloc dissabte a la
tarda, on la seva xerrada tècnica
sobre ciclisme va despertar l'interés dels aficionats ripoUesos a
aquest esport.

Greu accident d'un jugador en
un partit de rugbi a Vic
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Lurdes Miquel va
ser novena al Cros
de Lasarte
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Sala iuga a m b l'Albacete al C a m p N o u
El jugador de Sant Hipòlit Josep M. Sala, que juga amb l'Albacete
va disputar ahir a la tarda el partit de lliga davant el Barca al Camp
Nou. El jugador osonenc, titular fix en un Albacete que està fent
una gran temporada, va ser l'encarregat de marcar a les figures del
Barca Stoïtxkov i Laudrup. Tot i que van plantar cara als culés, l'equip de l'osonenc va perdre per 2 a 1 gràcies a dos gols de Salinas.
Sala (a la foto, intentant prendre la pilota al búlgar blau-grana) va
ajudar la defensa manxega, però van haver de cedir davant la superioritat blau-grana. Sala està sent un dels jugadors més importants
d'un Albacete que està en els primers llocs de la Lliga.

Vic El jugador de l'Atlètic Vic
Crancs Jordi Molas va patir un
greu accident en el partit de la
Tercera Catalana de rugbi que
enfrontava ahir l'equip osonenc
amb el Badalona. En el moment
de tancar aquesta redacció
encara no es coneixia l'abast de
la lesió del jugador, de 20 anys,
que es troba ingressat a la Vall
d'Hebron.
Molas s'escapava amb la pilota
a les mans quan va ser placat
per un un rival i, a l'intentar
protegir-se de la caiguda, va
tenir la dissort de fer un mal
moviment amb el coll que el va
deixar estès sense poder reaccionar. En aixecar-se tots els
jugadors que se li havien tirat al
damunt, es va poder comprovar
la gravetat de la seva lesió, ja
que Molas no podia moure cap
extremitat ni sentia res del coll

en avall.
El jugador va ser traslladat amb
ambulància a l'Hospital General
i, posteriorment, fins a Barcelona acompanyat d'un equip
mèdic, per tal de practicar-li un
escànner. "Aparentment es
podria tractar d'una lesió
greu, tot i que també pot ser
una simple inflamació", va
afirmar a EL 9 NOU David
Capdevila, que ha cursat medicina i és un dels membres de la
plantilla dels Crancs que disputaven el partit. El jugador, un
esportista nat que també neda
amb el Vic-ETB, ha d'estar en
observació per conèixer l'abast
real de la lesió. En un primer
terme es podria tractar d'un
pinçament o una inflamació
sobre un nervi a conseqüència
del cop però si hi hagués fractura medul·lar la lesió seria molt
més greu. El partit va quedar
suspès en el minut 30 amb el
resultat de 17 a 7.

