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BREUS
Ibaka passa per la
sala d’operacions. El
pivot dels Thunder estarà entre quatre i sis
setmanes de baixa
després de ser intervingut ahir del genoll
dret. Abans, havia visitat un especialista a
Nova York, que li va recomanar operar-se per
corregir els dolors que
tenia en la zona, que li
havien fet perdre’s els
últims enfrontaments. ■

Arroyo se’n torna a
Puerto Rico. El base
Arroyo (1,88, 1979), que
fa uns dies va deixar el
Galatasaray pels impagaments, ha fitxat pels
Cangrejeros de Santurce, equip en què va militar fa una dècada. El
seu tècnic és l’espanyol
Paco Olmos. Des de la
federació turca, de moment no faciliten el seu
transfer. ■

‘Final four’ definida
a l’Eurochallenge. Al
Trabzonspor i al Nanterre, van afegir-s’hi
ahir l’Energia romanès
i els Skyliners, en vèncer en el tercer i decisiu duel de quarts. Els
primers van superar el
Le Mans (79-64), i els
alemanys van vèncer
l’Enisey (85-80). La final a quatre, encara
sense seu, es jugarà
del 24 al 26 d’abril. ■

Jayson Granger, baixa demà. El base de
l’Unicaja no jugarà en el
duel contra el CSKA,
del Top 16, després que
en l’entrenament d’ahir
es donés un cop molt
fort al genoll esquerre.
Tampoc no hi seran ni
Stefansson ni Vasileiadis. ■

Lliga Femenina. Visita el Promete d’Andreu Bou i certificarà un lloc en
les semifinals si venç o si tant el Gernika com el Bembibre cauen derrotats

BREUS

El Cadí vol segellar avui
el seu accés al ‘play-off’
La jornada

J. Plà Comas
BARCELONA

C. Promete - Cadí la Seu..................... 20 h
Gernika - Uni Ferrol ..............................20 h
Rivas - Avenida ........................................20 h
Guipúscoa - Mann-Filter .....................20 h
Zamarat - Bembibre ...................... 20.15 h
Conquero - Al-Qázeres .........................21 h
Gran Canària - Spar Citylift ............... 22 h

Tres jornades són les que li
poden sobrar al Cadí la
Seu, tres jornades per assegurar-se matemàticament un lloc entre els quatre semifinalistes de la lliga. I és que l’equip que dirigeix Miguel Ángel Ortega
té aquest vespre (20 h) la
primera oportunitat de
certificar la fita de manera
matemàtica, justament,
enfrontant-se amb el
Campus Promete que dirigeix l’extècnic del Sedis
Andreu Bou. Un Bou que
és fins ara l’únic entrenador que ha estat capaç de
conduir el Cadí a jugar
unes semifinals de la Lliga
Femenina, la temporada
passada.
Fruita madura
Tot i començar la temporada amb dues desfetes, el
Cadí acredita a hores d’ara
un espectacular 15-7 de
balanç que, juntament
amb els resultats assolits
contra els equips que el
persegueixen, fa que repetir la gesta de fa un any sigui qüestió de temps –al
Gernika i al Bembibre els
ha derrotat a casa i a fora i,
per tant, o bé l’empat directe o bé el triple empat
sempre li són favorables.
Així doncs, quan falten
quatre jornades comptant
la d’avui, el conjunt de l’Alt
Urgell sap que si venç a Logronyo –partit complicadíssim contra un Promete
que s’està jugant la salva-

Equip

Pts PJ PG PP

Perf. Avenida 42
Spar Citylift
41
Conquero
38
Cadí la Seu
37
Gernika
34
Bembibre
34
Rivas
33
Zamarat
31
Guipúscoa
31
Gran Canària 29
Univ. Ferrol
29
Mann Filter
28
Al-Qazeres
28
Camp. Promete 27

Miguel Ángel Ortega ■ J. RIBOT / ICONNA

L’Spar Citylift i el lideratge
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Qui ja té el bitllet assegurat
per a les semifinals de fa
dies és l’Spar Citylift Girona. El conjunt que des de fa
tres jornades dirigeix Roberto Íñiguez visita aquesta nit el Gran Canària amb
l’objectiu de continuar la
pressió sobre el Perfumerías Avenida. I és que, amb
les dues victòries que va
aconseguir l’equip gironí
contra el de Salamanca en
la fase regular (56-64 i 7553), l’Spar sap que una re-

lliscada del seu rival combinada amb un ple de triomfs
en la resta de la competició
li donaria el primer lloc de
la fase regular –i, per tant,
l’avantatge de camp tant
en les semifinals com en
una hipotètica final–. En les
últimes tres jornades,
l’Spar jugarà contra el Cadí,
l’Al-Qázeres i el Ferrol, mentre que l’Avenida, que avui
visita el Rivas, s’enfrontarà
amb el Gernika, el Conquero i el Promete.
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ció i que diumenge, dos minuts abans del final, guanyava a Fontajau 62-63–
la plaça de play-off serà seva facin el que facin tant el
Gernika (12-10) com el
Bembibre (12-10). Ara bé,
fins i tot en cas de derrota,
el Sedis assoliria el seu objectiu si també perdessin
les basques, que reben el
Ferrol (7-15), i les lleoneses, en la seva visita a Zamora (9-13). Només en el
cas de perdre i que algun
dels seus rivals vencés
s’allargaria la incertesa.
Després d’avui, el Cadí
jugarà contra l’Spar –dissabte a les 12.30 h (Esport 3)– i el Gran Canària
a la Seu d’Urgell i l’Al-Qázeres. I, si tot segueix el curs
descrit durant la temporada, fins i tot l’assalt del tercer lloc és factible. ■

Mallet, botant per la
campanya ■ PENYA

La Penya, amb el
#botaxlainfancia. El
club s’ha unit a la campanya de Fundesplai,
que demana a les persones favorables a la
igualtat d’oportunitats
en la infància que ho
manifestin amb un bot.
Cada bot és un euro
aportat per empreses
col·laboradores a favor
dels infants en situació
d’exclusió social. De
moment, s’han recaptat 8.000 euros. ■

Serà a la Xina o a les
Filipines. La FIBA va
comunicar que la propera edició de la copa
del món masculina, que
es farà el 2019, es disputarà a l’Àsia, amb la
Xina i les Filipines com
a aspirants. La decisió
es prendrà al juny. De
cara a la del 2013, hi ha
tres candidats (Alemanya, Turquia i Qatar). ■

Gist renova per dues
temporades. El Panathinaikòs va fer oficial la renovació per
dues temporades de
James Gist (2m05,
1986). Enguany, l’aler
pivot acredita 9,4
punts 4,5 rebots i 1,6
assistències en 22 minuts en l’Eurolliga. ■

ESCÀNER LLIGA FEMENINA. Jornada 22
L’MVP

YVONNE TURNER

El 5 ideal

Les estadístiques
RIVAS ECOPOLIS
GABY OCETE

MANN FILTER

38

VALORACIÓ

FOTO: FEB

La base fitxada a principis d’any per remuntar
el vol va ser la protagonista d’una de les
pallisses del curs (97-46 contra el Gran Canària)
gràcies als seus 25 punts (6/10 de 2, 3/5 de 3 i
4/5 tirs lliures), 5 rebots, 8 assistències, 4
recuperacions i 5 faltes rebudes.

L’equip

CADÍ LA SEU

Virtualment classificat entre els quatre millors amb una
altra victòria de gamma extra, ara contra el Conquero, al
qual va deixar en 60 punts després de forçar-li 26 pèrdues. Amb un
triomf més, o quan el Gernika i el Bembibre perdin un partit, el quart
lloc del Cadí serà un fet. I el tercer no és impossible.

AL-QÁZERES

23 punts, 2 rebots, 7 assistències
8/10 de 2, 2/5 de 3, 1/3 tirs lliures
27 de valoració

MARTA TUDANCA
13 punts, 5 rebots, 4 assistències
6/6 de 2, 2 faltes rebudes
22 de valoració

SPAR CITYLIFT GIRONA

IFY IBEKWE
8 punts, 14 rebots, 3 assistències
3 recuperades, 2 taps, 5 faltes reb.
24 de valoració

ZAMARAT
DARIA MIELOSZYNSKA

29 punts, 4 rebots, 2 assistències
1/2 de 2, 7/12 de 3, 6/8 tirs lliures
24 de valoració

PERFUMERÍAS AVENIDA

ANGELICA ROBINSON
17 punts, 9 rebots, 3 assistències
2 recup., 6/10 de 2, 5/5 t. lliures
26 de valoració

PUNTS
19,5
16,7
16,3
15,5

REBOTS

(Spar Citylift)

Laura Gil
Shay Murphy
Ify Ibekwe
Aja Parham

(Cadí la Seu)
(Perf. Avenida)
(Spar Citylift)
(Conquero)

51,1
46,5
44,1
41,6

Bernice Mosby
Dita Liepkalne
Esther Montenegro
Noemí Jordana

(Gernika)
(Bembibre)
(Gernika)
(Spar Citylift)

VALORACIÓ

ASSISTÈNCIES
Gaby Ocete
Arantxa Novo
Noemí Jordana
Anna Gómez

2,68
2,62
2,29
2,20

% TRIPLES

9,9 Vanessa Gidden
(Spar Citylift)
9,5 Angelica Robinson (Perf. Avenida)
8,7 Lyndra Weaver
(Rivas)
4,7
4,5
4,4
4,2

VALORACIÓ

RECUPERACIONS

Bernice Mosby
(Gernika)
Robyn Parks
(Gran Canària)
Ify Ibekwe
(Spar Citylift)
Haley Peters (Star Center Ferrol)

10,4 Ify Ibekwe

Els rècords

(Rivas)
(Guipúscoa UPB)
(Spar Citylift)
(Bembibre)

24,0
23,0
17,8
16,7

Ify Ibekwe
(Spar Citylift)
Bernice Mosby
(Gernika)
Angelica Robinson (Perf. Avenida)
Kristine Vitola
(Mann Filter)

56. Ify Ibekwe
(Spar Citylift)

PUNTS
37. Robyn Parks
(Gran Canària)

REBOTS
23. Ify Ibekwe
(Spar Citylift)

ASSISTÈNCIES
11. Arantxa Novo
(UPV) / Gaby Ocete
(Rivas)

