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»HANDBOL
IOLIMPISME

La selecció estatal rep
Rússia a Granollers
o L'equip espanyol continua la
preparació per a l'europeu de Suècia

O El partit servirà per commemorar
els deu anys de la subseu olímpica

ANNA FERRER
Barcelona

La selecció espanyola d'handbol jugarà aquest vespre a Granollers contra la selecció de
Rússia un partit amistós per
acabar de preparar el campionat d'Europa que se celebrarà
a Suècia a partir del dia 25.
Aquest partit servirà al selecc i o n a d o r César Argiles per
continuar provant combinacions per suplir les absències
de l'equip respecte al mundial
disputat a l'any passat a França
com Andrei Txepkin, Enric
Massip o Talant Duixebaev.
Ara Argiles ha d'acabar d'acoblar els joves Carlos Priero,
Santi Urdiales, Iker Romero i el
porter Jorge Martínez.
El partit contra Rússia té un
precedent proper, les dues seleccions es van enfrontar en la
final del memorial Domingo
Barcenas diumenge passat. En
aquell partit Espanya va perdre
28-31. Aquest resultat referma
als russos com a clars aspirants
a podi a Suècia. Un altre dels
partits que va jugar la selecció
espanyola contra l'actual campió olímpic i subcampió d'Europa va ser durant el darrer
Mundial. En aquell partit, Espanya va aconseguir el cinquè
lloc després de guanyar en la

García acaba a onze cops del
líder en el torneig de Hawaii
Honolulú (Hawaii, EUA). Sergio García va acabar
en quarantena posició en el torneig de golf
de Hawaii, al Waialae Country Club de
Honolulú El Niño (277), que va acabar a onze
cops del líder, Jerry Kelly (266) va començar
amb un doble boogey en el forat cinc i dos
boogey mes en els forats set i vuit A partir
d'aquest moment el de Castelló no va tenir
més errades i va acabar aquest torneig del
circuit nord-amencà (PGA) amb 277 cops,
tres sota el par del camp A l'obert de Nova
Zelanda, l'australia Cang Parn va aconseguit
la pnmera posició amb 273 cops, onze sota
el par del camp /EFE

I HOQUEI SOBRE PATINS

pròrroga per 40-38.
A n i v e r s a r i a G r a n o l l e r s . El
partit d'avui serveix per commemorar els deu anys de la disp u t a del torneig olímpic
d'hfindbol a Granollers. Les seleccions d'Espanya i de la URSS
van ser les que van disputar el
primer partit oficial en aquest

pavelló l'any 1991 dins d'un
torneig internacional que va
servir de prova prèvia per la
pista, que mesos després es va
convertir en subseu olímpica
en els Jocs de Barcelona. Abans
de l'Espanya-Rússia d'avui els
equips de totes les categories
del club amfitrió disputaran diferents partits.

Xaví O'Callaghan
en el partit de
diumenge del
memorial
Domingo
Barcenas
disputat a Alcoi,
/ EFE

Crivillé s'estrena diumenge
Àlex Crivillé començarà els entrenaments amb la Yamaha de
l'equip de Luis d'Anü'n per preparar la temporada 2002, diumenge vinent al circuit d'Almeria. El nou equip de l'excampió del món dels 500 ce va
fer públics ahir els seus plans
d ' e n t r e n a m e n t per a la pretemporada, que inclouen sessions de preparació en sis circuits diferents (Almeria, Xest,
Jerez, Estoril, Montmeló i Su-

Seui (Coreà del Sud). Com ja va succeir als Jocs
Olímpics de Sydney, Corea del Nord i Corea
del Sud desfilaran sota una mateixa bandera
en l'acte inaugural d'uns Jocs En aquesta
ocasió serà a la ciutat nord-amencana de Salt
Lake City (Utah), on el dia 8 de febrer es
donarà el tret de sortida als jocs d'hivern que
s'allargaran fins al 24 del mateix mes El
Comitè Olímpic de Corea del Sud ha anunciat
a través del seu president, Kim Un-Yong, que
l'acord final s'ha concretat desprès d'una
trobada amb el president del Comitè Olímpic
Internacional (COI) i el del Comitè Olímpic de
Corea del Nord, ChanUng /EFE

»GOLF

I MOTOR

EL 9
Barcelona

Les d ues corees desf i laran
juntes a Salt Lake City

zuka). Crivillé estarà acompanyat en l'equip de D'Anü'n pel
japonès Norick Abe, que també
pilotarà una Yamaha YZR 500
de dos temps.
Abans de l'inici dejs entrenaments oficials de l'associació d'equips (IRTA) a mitjan
mes de febrer, Crivillé i el seu
equip estarà del 20 al 22 de gener a Almeria, el 25 i 26 de gener aXest i el 29 i el 30 d'aquest
mateix mes a Jerez. Els entrenaments oficials de l'IRTA per
a la nova categoria Moto GP
coinençaran el 15 de febrer al
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L'excampió
mundial dels
500CC

començarà
els
entrenaments
amb el seu
nou equip al
circuit
d'Almeria

circuit de Xest, on els pilots estaran fins al dia 17. Els dies 20
i 21 es traslladaran a Estoril, els
dies 9 i 10 de març al circuit de
Catalunya i els dies 30 i 31 de
març a Suzuka, al Japó. En la
categoria de 125 ce els entrenaments oficials seran el 14 i
15 de febrer a Jerez i el 18 i 19
a Xest. Els pilots dels 250 ce
també tindran dues sessions
d'entrenaments oficials i compartiran entrenaments en les
mateixes dates amb els de la
categoria Moto GP als circuits
de Xest i Estoril.

Cinc partits avançats ala 18a
jornada es juguen avui
Barcelona. Les competicions europees del
proper cap de setmana fan que aquest vespre
es disputin cinc partits de la divuitena jornada
de la lliga de divisió d'honor Un dels més
atractius d'avui és el que jugarà el Lleida a la
pista del Vic Els lleidatans, tercers a la taula,
han de confirmar el bon moment que passen
aconseguint els tres punts contra un Vic que
necessita guanyar per pujar llocs a la taula La^
mateixa situació es dona en el partit què
jugarà el Uceo, segon a la taula, a la pista del
Brasília Reus El Noia-Alcobendas, el
Shum-Voltregà i el Barça-Tenenfe completen
la jornada / A F

I FUTBOL AMERICÀ

Els Ravens i els Packers es
classifiquen en l'NFL
Nova York. ElsRavensde Baltimore mantenen
les aspiracions de revalidar la Súper Bowl que
van aconseguir l'any passat després de
superar ahir els Dolphins de Miami (20-3) en
, els Wild Card de l'NFL Els Ravens jugaran ara
contra els Steelers de Pittsburg Els Packers de
GreenBaytambé es van classificaren
i» ,
derrotar els 49ers de San Francisco (2 5-15) i <
ara jugaran contra els Rams de Saint Louis
Les altres semifmals|de conferència
,
enfrontarán els Bears de Chicago contra ets '
Eagles de>Filadèlf la i els'Patriots de Nova '\ >
Anglaterra contra.els Raiders d'OakIand v EL9
'
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