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El Bàrça pot ser encara més
líder si derrota el Fòrum
o Els de Valladolid són el primers a visitar
el 2002 un Palau on ningú no ha guanyat

O Els blaugrana es poden aprofitar de la
derrota del Tau Vitòria per deixar-lo enrere
que Aíto pressionarà els seus
jugadçrs perquè, com a Madrid, marquin diferències des
del primer quart per evitar ensurts. El partit també pot ser
una bona oportunitat perquè
Okulaja ofereixi vm altre espectacle ofensiu, després què a
Madrid no pogués aconseguir
el seu percentatge de punts habitual, deixant-se veure, però,
en moinents clau.

TONI PADILLA
Barcelona

Tres dies després de la victòria
a la pista d'Estudiantes, el FC
Barcelona estrena el 2002 al
Palau Blaugrana contra el Fòrum de Valladolid (avui a dos
quarts d'una del migdia), en un
partit en què els homes d'Aíto
García Reneses esperen confirmar la seva condició de líders.
En cas de guanyar, els blaugrana deixarien un altre rival enrere en la classificació, després
de la derrota del Tau ahir a Vitòria contra l'Unicaja, l'únic
equip que continuaria a una
sola victòria del Barca en la
classificació, sempre que el Fòrum no doni la sorpresa avui a
Barcelona.
Aíto García Reneses podrà
disposar de tots els seus Jugadors, ámb l'únic dubte d'Efthimios Rentzias, que a Madrid no
va jugar per culpa d'una grip.
Elpivot grec, però, ja es va poder entrenar divendres, i minuts abans del partit se sabrà
si finalment pot jugar. En cas
de poder fer-ho. Dueñas podria jugar amb menys pressió
sota els taulells, malgrat que
després de l'exhibició de dijous
a la pista d'Estudiantes ha quedat ben clar que el pivot madrileny es troba de nou en un bon
estat de forma. La recuperació
de Dueñas, el bon moment de

Per la copa. Dé la seva banda,
el Fòrum arriba al Palau després de començar l'any amb
derrota a casa contra el Pamesa
València, i lluitant per no perdre les possibilitats de classificar-se per la fase final de la
copa del Rei. Ara, els castellans
són desens en la classificació
amb el mateix nombre de victòries i de derrotes: set. El Fòrum té un dels pitjors atacs de
l'ACB: és un equip que anota
poc i presenta percentatges de
tir fluixos. Aquesta circumstància, però, es compensa amb
una bona defensa, en què destaca Ruben Garcés, un dels millors rebotejadors de la lligà. Én
atac, el Fòrum depèn inassa en
la distribució de joc de Carles
Marco i l'encert des de lluny de
Alzamora en una acció contra el Kinder Bolonya. / EFE
. Román Montañés, armes que,
a priori, són insuficients per
Navarro i el bon joc d'equip dels dos lituans del Barca, Jaconquerir un Palau on tots els
ofert a Madrid seran claus per sikevicius i Karnisovas, pot ser
equips visitants han sortit amb
derrotar el Fòrum- Com ja va clau si el Barca té problemes en
la cua entre les cames fins ara.
passar a Madrid, l'aportació algun moment del partit, tot i

El Casademont ja mira cap amunt
EL 9
Girona

El Casademont visita avui la
pista del Cantàbria Lobos (1/4
de 7 de la tarda), pendent de
buscar un triomf que el rellanci
en la taula i que, com a mínim,
el reafirmi en la zona còrrioda
actual. El triomf tindria doble
valor per als de Girona ja que
els allunyaria, amb basket-average inclòs, encara més de la
zona de descens. Per afrontar
el partit, Trifon Poch disposarà
de tots els seus hortes. El tècnic es malfia del rival i recorda

que al Vicente Trueba no hi
han guanyat mai. El conjunt de
Girona vol millorar el seu joc
d'atac, actualment el seu principal p r o b l e m a , m a n t e n i n t
com a mínim el bon nivell defensiu. «Tradicionalment ens
costa fer bons partits a Cantàbria. A més, ells tenen un equip
agressiu; per superar-los necessitarem que l'equip tingui la
mateixa predisposició per sacrificar-se ofensivament», assegura Trifon Poch.
Ja no és Sekunda. El principal
maldecap ja no és Sekunda. Di-
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jous es va poder apreciar la
sensació de placidesa col·lectiva en atac quan l'irlandès és en
pista. Els de Girona viuen en
l'obsessió de treure rendiment
del creixent control del rebot
defensiu. Abans cal recordar
que el Casademont ha tingut
unes dificultats rnolt grans per
vèncer a Fontajau el cuer de la
lliga, el Gijón —malgrat la diferència de 16 punts final que
no h a u r i a de p o r t a r a l'eng a n y ^ i també el Càceres, que
tot i tenir una plantilla aparentment de bon niyell, està força
mal situat en aquests moments

en la classificació.
El Cantàbria s'ha anat renovant a mesura que ha entrat en
la competició. El primer a arribar va ser l'aler sevillà del Càceres Benito Doblado. Ruben
Burgos, ara al Gijón, va causar
baixa a finals de novembre per
donar entrada a Bill Varner (41
anys), un llançador amb passaport belga que havia militat al
Pamesa i a l'Ourense. El darrer
d'arribar ha estat un pivot canadenc amb nacionalitat anglesa, Scott Paterson, que de
moment no ha ajudat gaire a
l'equip càntabre.
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