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25 de setembre del 2010

L’AGENDA
쩠 EBA (Grup C)
18.00
18.00
19.00
19.30
19.30
20.00
19.00
19.00

Aqua Badalona-Olivar.
Granollers-Barberà.
GAM Vila-seca-Mollet.
Arenys-Navàs.
Montsó-Sedis.
Sant Nicolau-Santfeliuenc.
Vic-CB Cornellà. (demà)
Mataró-Castellbisbal. (demà)

쩠 LLIGA FEMENINA

Triomf del Girona
contra el Sóller el
primer dia del
torneig d’Eivissa
Eivissa. En

el primer partit
de la pretemporada contra
un rival de Lliga Femenina,
el Girona va imposar-se al
Sóller per 60-57, en la
primera jornada del torneig
d’Eivissa. Tot i jugar sense
Hamchétou –al mundial– ni
Crystal Kelly, que encara ha
d’arribar, l’equip de Joan
Carles Díez va imposar-se a
un rival que ja disposa de la
totalitat de la plantilla. El
triomf gironí es va fermar
amb el treball de les
jugadores petites, que, pels
problemes de faltes de Reis
i Bahí, van haver de
multiplicar-se. Warburton,
amb 16 punts, va ser la
màxima anotadora. Avui, el
Girona s’enfrontarà al Rivas
Ecópolis (18.30 h), un rival
que jugarà l’Eurolliga la
propera temporada. / EL 9

쩠 LLIGA FEMENINA 2

El Sarrià ho té tot
a favor per
guanyar la Lliga
Catalana
Barcelona. El

Mataró i el
Sarrià disputaran aquesta
tarda (19.00 h) al Palau
Josep Mora de Mataró el
partit de tornada de la final
de la Lliga Catalana de
Lliga Femenina 2. Les
barcelonines ho tenen tot a
favor per endur-se el títol,
ja que en el partit d’anada,
jugat a la seva pista fa sis
dies, van imposar-se amb
molta claredat (65-42). En
cas que el Mataró guanyés
de 23 punts, el campió es
decidiria en la pròrroga.
Cap dels dos equips no ha
guanyat el títol. El
vencedor de la competició
s’enfrontarà al Cadí la Seu,
amfitrió de la fase final de
la Lliga Catalana de Lliga
Femenina, el cap de
setmana vinent. L’altra
semifinal, entre el Girona i
l’Olesa Espanyol. / EL 9

BÀSQUET
쩠

EL 9

MUNDIAL FEMENÍ DE TXÈQUIA

FLAIXOS

Espanya fa la feina
쩠 Les estatals no fallen i ho tenen 쩠 Contra Corea va explotar Lyttle

tot de cara per ser caps de grup
ESPANYA
COREA

(28 i 15) sota els cèrcols

84
69

COREA: Kim B., Kim J. (11), Jung S. (10),
Beon (23), Park (12), Kang, Kim D. (5), Kim K.
(2) i Sin (6). 17/45 de dos, 10/23 triples (5
Beon, 3 Park i 1 Kim J. i Kim D.), 5/6 tirs lliures, 30 rebots (7 Beon) i 13 assistències (5
Jung).

쩠 Insisteixen amb Erceg. El
Partizan vol la cessió del
pivot serbi, que no entra en
els plans de l’Olympiacòs
tot i tenir-hi contracte. El
curs passat, va fer 14,7
punts i 5,6 rebots en el
Panionios a Grècia.

PARCIALS: 23-23, 13-7 (36-30); 21-18 (5748) i 27-21 (84-69).

J. PLÀ COMAS / Barcelona / Brno

Joc interior o joc exterior.
Aquesta va ser la proposta de
les unes i les altres. Les ibèriques, tot i que els va costar imposar la seva superioritat per
culpa de l’encert coreà, buscant Sancho Lyttle sota els cèrcols, mentre que les asiàtiques,
com és conegut, no trepitjaven
la pintura si no era per acabar
una penetració o anar al rebot
d’atac. Lògicament, i tot i el
17-23 a dos minuts per acabar
el primer quart, el pas dels minuts va accentuar el que sempre passa en aquests casos:
l’encert i la regularitat en l’anotació de qui juga prop dels cèrcols fent camí cap al triomf. De
fet, si no hagués estat per un tri-

쩠 Arriba Coby Karl. L’exaler
del DKV Joventut ha firmat
pel Granada per tot l’any.
Karl (1m96, 27) substitueix
Reece Gaines, de qui es va
prescindir pel seu sobrepès.
Va fer 19,3 punts a Idaho
(D-League el curs passat).
쩠 Reforç per a Berrocal. El
Budivelnyk ucraïnès, dirigit
pel català, s’ha reforçat
amb Dewarick Spencer.
L’escorta (1m93, 28) va
deixar fa pocs dies el
Maroussi grec, amb
problemes econòmics.

ESPANYA: Fernández (2), Lyttle (28), Lima (6),
Palau (2), Aguilar (2), Martínez (2), Montañana
(15), Valdemoro (17), Cruz (4) i Torrens (6).
31/51 de dos, 4/12 triples (3 Montañana, 1
Valdemoro), 10/13 tirs lliures, 39 rebots (15
Lyttle) i 17 assistències (5 Valdemoro).

쩠 Abans de començar el campionat els pronòstics indicaven
un Brasil-Espanya en la darrera
jornada de la primera fase amb
el primer lloc de grup com a
premi per al vencedor. Ara, després de dos partits i del triomf
d’ahir de la selecció estatal i la
desfeta del Brasil contra Corea,
a les jugadores de José Ignacio
Hernández fins i tot una derrota per 7 o menys punts els valdria per acabar al capdavant.
Amb tot, com que a la segona
fase s’arrosseguen els resultats,
si Espanya és ambiciosa hauria
de buscar com fos la victòria
per afrontar una segona fase
contra Rússia, Txèquia i el Japó
amb un 2-0 de bon principi.

21

쩠 A prova. Luka Bogdanovic
estarà uns dies entrenant-se
amb l’Olimpija i firmarà pel
club eslovè si convenç.
L’aler pivot va fer 10,3
punts i 4,3 rebots el curs
passat al DKV Joventut.

José Ignacio Hernández, ahir. / EFE

LA JORNADA
쩠 GRUP B

쩠 GRUP A
Austràlia - Bielorússia...................... 83 - 59
Xina - Canadà..................................... 61 - 65
Pts PJ PG PP

Austràlia
Bielorússia
Canadà
Xina

4
3
3
2

2
2
2
2

2
1
1
0

0
1
1
2

PF

PC

155
127
112
118

106
140
133
133

Estats Units - Senegal .................. 108 - 52
França - Grècia .................................. 69 - 55
Pts PJ PG PP

Estats Units
França
Grècia
Senegal

4
4
2
2

2
2
2
2

2
2
0
0

PF

PC

0 207 125
0 152 100
2 128 168
2 97 191

Avui: Xina-Austràlia (13.00 h) i
Canadà-Bielorússia (18.00 h)

Avui: Estats Units-França (15.15 h) i
Senegal-Grècia (20.15 h)

쩠 GRUP C

쩠 GRUP D

Espanya - Corea ................................ 84 - 69
Brasil - Mali ........................................ 80 - 73

Argentina - Japó ................................ 58 - 59
Rússia - Txèquia................................ 55 - 52

Pts PJ PG PP

Pts PJ PG PP

Espanya
Brasil
Corea
Mali

4
3
3
1

2
2
2
2

2
1
1
0

0
1
1
2

PF

PC

164
140
130
109

105
134
144
160

Avui: Mali-Corea (15.15 h) i
Brasil-Espanya (18.00 h)

ple de més de vuit metres en el
darrer segon del tercer quart
(57-48) que va envalentir Corea
fins a situar-se a poc menys de
5 minuts amb 66-60, el matx
s’hauria resolt molt abans del

Rússia es fa forta
La selecció russa, actual subcampiona del món,
va superar el combinat amfitrió en el que va ser
el partit de la jornada amb 13 punts de Becky
Hammon. El triomf és més que rellevant perquè
farà que les russes passin a la segona fase amb
2-0 per un 1-1 de les txeques. És a dir, que
aquestes necessitaran obtenir dos triomfs més
que Rússia i Espanya, en cas que avui derroti el
Brasil, per passar als quarts evitant Austràlia o
els Estats Units abans de semifinals.

Rússia
Txèquia
Japó
Argentina

4
3
3
1

2
2
2
2

2
1
1
0

0
1
1
2

PF

PC

141
109
122
111

105
108
144
126

Avui: Argentina-Rússia (13.00 h) i
Japó-Txèquia (20.15 h)

darrer parcial. A partir d’aleshores, set punts seguits de Valdemoro van deixar les coses del
tot clares (73-60). Avui, a partir
de les sis, el Brasil del lleonès
Carlos Colinas espera.

FLAIXOS
쩠 28 punts i 15 rebots en 25 minuts. Recital de la
pivot espanyola nascuda a Saint Vincent i les
Granadines Sancho Lyttle, que en 25 minuts
va fer 12/14 de 2, 4/7 tirs lliures i 15 rebots.
쩠 +56. Després del +44 d’Espanya a Mali
(36-80), ahir va ser el torn perquè els Estats
Units fessin un nou màxim en la diferència
final: +56. Les 12 nord-americanes van
anotar i van jugar dels 11 minuts d’Appel als
24 (màxim) de Maya Moore, la universitària.

쩠 Pivot per al Melilla. El club
nord-africà té a prop el
fitxatge de Curtis Withers,
per qui s’havia interessat
l’Osca. L’interior (2m03, 26)
ha fet 11,3 punts i 6,7
rebots a la D-League.
쩠 De Tarragona a Lleó. Kahiem
Seawright (2m03, 23) té un
acord amb el club castellà
per al curs vinent. Va fer
11,6 punts i 7,5 rebots en
el CBT el curs passat. El
Lleó també ha renovat fins
el 2013 Juanjo Bernabé.

Cap a Burgos. Rai López,
pretès pel Lleida aquest
estiu, jugarà a les ordres
d’Andreu Casadevall cedit
per l’Unicaja. Substituirà
Edu Sánchez, que es perdrà
l’inici de lliga per lesió.

쩠

쩠 L’últim amistós. El CBT juga
avui a Osca (20.00 h) el
darrer amistós d’aquesta
pretemporada, abans del
debut a la LEB Or el proper
cap de setmana.
쩠 Tria Miami. Després de
calibrar les opcions, Erick
Dampier ha decidit jugar
als Heat el curs que ve. El
pivot (2m11, 36) va fer 5,6
punts i 7,2 rebots als Mavs
la temporada passada.

El retorn. Manu Ginobili ha
confirmat que tornarà a la
selecció argentina. Ho farà
en el preolímpic de Mar de
Plata, classificatori per als
Jocs. L’escorta, de 33 anys i
que no va jugar al mundial,
vol ser a Londres.

쩠

