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LA FISURA

Un Barca de triplistes
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UN GRAN BARCA A MÀLAGA. El partit de la jornada, Unicaja-Barcelona, va ser de gran nivell i no
' va decebre ningú. L'equip català continua amb una
línia de joc molt bona. Els dos primers quarts van
ser els nullors que s'han vist aquesta temporada a
l'ACB, sobretot quant a ritme. Els de Màlaga no el
van poder mantenir i van claudicar a les rotacions
blaugrana. Una arma letal del Barca són els triples
i tal com va succeir a Grècia els llançaments des d'aquesta distància els van fer guanyar el partit. Qui
deia que falten llançadors? Si estan en bona dinàmica, en sobren.
Destacaria, també, dos jugadors
que van fer im gran treball i que_
aquest no va quedar reflectit segurament en els seus números:
Roberto Dueñas i Joan Caries Navarro. El primer —els àrbitres li
xiulen faltes que no fa— va ser determinant sota les anelles en els
pocs minuts que va participar del
tercer quart i el segon va controlar
el joc, jugant de base, quan l'equip
dominava el marcador i l'Unicaja
es va llançar en l'últim quart a
pressionar a tota la pista.

LOU ROE (Gijón)

laritat. L'equip ofereix minuts molt bons de joc però
falta contimütat.
MASSA TÈCNIQUES. És destàcableèn aquesta jornada la quantitat de faltes tècniques xiulades pels
àrbitres. Excessives, pel meu parer. No puc jutjar les
de la Penya o les del Lleida, perquè no hi era, però
sf les que va assenyalar Mateo Ramos al Barca. Molt
rigoroses. Sobretot una a Kamisovas quan aquest
amb un «ei!» li va reclamar una possible falta en un
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Andrés
NOCIONI
23 punts
19 minuts

Saras JASIKEVICIUS
24 punts V
4 rebots -

Marión
GARNEU
26 punts
8 faltes rebudes

Jerrod
WARD
38 punts •
10 rebots •

Tanoka
BEARD
21 punts
16 rebots
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Avui dia, a ,
l'ACB,
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juguen un nivell per sobre de la
resta. Van guanyar al Martín
Carpena amb unasegona
meitat fabulosa, deixant clar
quin és, ara per ara, el millor
equip.

EL JOVENTUT NO FALLA. El
DKV Joventut no va fallar contra
el Fuenlabrada de Velimir Perasovic. Rafa Jofresa va arribar als 650
triples a l'ACB. Felicitats. No és
gens fàcil arribar-hi. Una dada
signifícativa del partit és que sis
jugadors de l'equip de Manel Comas van estar per sobre dels. 10
punts. Ara l'objectiu és treballar i
mentalitzar-se per anar a guanyar
a la pista del Càceres. Necessitem
que dos equips catalans ens representin a Vitòria en la copa.
Dels implicats per entrar-hi, juntament amb l'Estudiantes, els jugadors de la Penya són els únics
que depenen del seu triomf per
classiñcar-se. Cal fer un doble esforç. Val la pena.

> Punts
M. Garnett (Estudiantes)

45

» Rebots
Adam Keefe (Casadem.) -

24

"» Triples
M. Garnett (Estudiantes)

9

ft Assistències
D. Brabender

13

> Tirs lliures
J. Rodríguez (Gijón)

18

LES ESmolSTiaUES'
> Punts
A. Granger ,(S. Fernando)

23,06
V. Perasovic (Fuenlabrada) 21,88
J. Ward (Granada)
21,63
20,47
L Roe (Gijón)

Navarro tambe funciona com a base. / EFE
DERROTES INESPERADES. Caprabo i Casademont van perdre contra rivals asse- llançament. Abans, Mateo ja ho xiulava, això, però
quibles. Els de Lleida s'han de concentrar totalment havia deixat de fer-ho. Sembla que tomem a èpoen la Uiga i superar totes les adversitats. Michael Ruf- ques passades.
ñn és un jugador que aportarà coses, però no anoSHANNON JOHNSON. La copa de la Reina de Satació. El proper partit, a Cantàbria, ha de ser de recuperació. Els de Girona van protagonitzar un partit lamanca va ser tota una atracció el cap de setmana.
força estrany. Van jugar molt bé en la primera part El bàsquet femení està tècnícaínent i tàcticarnent
i molt malament en la segona. En el tercer quart Car- molt desenvolupat. Aquestes jugadores tenen im niles Marco i Román Montáflez van portar de corcoU vell molt alt. A Salamanca destacaria, sobretot, la
la defensa local. Pablo Laso no podia parar les pe- base dels Estats Units Shannon Johnson que ho va
netracions del seu contrincant i es quedava en els fer tot bé i va portar el Ros Casares de Godella a guabloquejos directes. Això ho aprofitava el base bada- nyar el campionat. L'Universitari no va tenir
loní del Fòrum per generar joc per al seu equip. En sort, però des d'aquí dono suport a lagrem
atac les possessions dels gironins eran molt curtes tasca que està fent any rere any i que les
i resoltes de forma individual. S'ha de trobar regu- ha portat a encapçalar la Uiga.

Joan Creus
Exjugador
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L'any passat ja es van •
salvar per ell. A Gijón
han aconseguit dues
victòries seguides, i si
volei recuperar-se i
tornar a jugar a l'ACB l'any
vinent, ell ha de fer-hp sempre com
dissabte. Intractable sota l'anella.
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> Rebots
T Beard (Joventut)
A. Keefe (Casademont) ^

11,56
10,25

0. Junyent (Granada)
R. Garcés (Fòrum)

10,06
9,13

> Assistències
E. Bennett (Tau)
D. Brabender (Canàries)

5,43
5,07

C. Marco (Fòrum)
J. Rodríguez (Gijón)

4,56 4.56

> Tirs de 2 (%)
B. Hopkins (Pamesa)
Z. Tabac (Real Madrid)

67,6

R Oberto (Tau)
E. Rentzias (Barcelona)

66,1
65,4

»Triples (%)
M. Sonko (Unicaja)
P. Robles (Gijón)
R. Montáñez (Fòrum)
A: Okulaja (Barcelona)

67

50
49,1
48,9
47,7

> Tirs lliures (%)
N. Ordín (Granada),
96,5
R. Grimau (Caprabo)
90,7
P. Vázquez (Unicaja)
• 89,3
D Brabender (Canàries)
88.9

SOULEY DRAME (DKVJoventut)
La Penya va marcar
diferències des de l'inici
El Fuenia no carburava i [{
la seva estrella.
Perasovic, tampoc (5
punts al descans) Drame va
ser. amb el seu excel lent marcatge,
el responsable directe d'això

