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Un mort a Austràlia
Els tennistes no són els únics que tenen
entrebancs a Austràlia. En un partit de dobles,
el francès Llodra va matar ahir un ocell que era
a prop de la xarxa amb un cop de pilota.

•TENNIS OBERT O'AUSTRALIA

La final esperada
o Capriati i Hingis no fallen O Van eliminar KimClijsters O El suec Johansson va
a les semifinals i repetiran
per 7-5,3-6 i 6-1 i Mònica
eliminar Novak i és el primer
la final del 2001 a Melbourne Seies per 4-6,6-1 ¡6-4
finalista del quadre masculí
J.F.
Melbourne (Austràlia)

La tennista nord-americana i
número 1 del món, Jennifer
Capriati, tindrà l'oportunitat
de demostrar la seva condició
de millor jugadora en la final
del primer.Grán Slam de la
teinporàda, l'obert d'Austràlia.
Capriati ha confirmat que passa per una segona època d'or
que l'ha portat al lloc més alt
de l'elit mundial després dels
títols d'Austràlia i de Roland
Garrqs del 2001. La nord-amc;.
ricana, que s'ha guanyat l'admiració del públic australià, repetirà la final del 2001 contra la
suïssa Martina Hingis. A les semifinals, Capriati es va desfer
ahir de la belga Kim Clijsters
per 7-5, 3-5 i 6-1 i Hingis, de la
nord-americana Mònica Seies
per 4-6,6-1 i 6-4.
Capriati va superar la belga
Clijsters, aniíhada a la graderia
pel seu company sentimental i
ídol local, Lleyton Hewitt, en
u n a h o r a i 37 m i n u t s . La
nord-americana i la belga van
repetir l'iíltima final de Roland
Carros i novament es va imposar la nord-americana.
Un període similar va invertir la suïssa Martina Hingis, tercera favorita del toriieig, per
s u p e r a r la n o r d - a m e r i c a n a
d'origen serbi, Mònica Seies.
En una hora i 40 minuts Hingis
ya deixar clar que aspira a treu•re's l'espina dels dos últims
anys. La suïssa va cometre moh
pocs errors no forçats (12) i disputarà la sisena final a Austràlia: va guanyar els anys 97, 98
i 99 i va perdre el 2000 i el 2001.
Primera final per Johansson.
El suec Thomas Johansson, de
26 anys, jugarà la seva primera
final d'un Gran Slàm després
que ahir va eliminar Jiri Novak
en la seva semifinal per 7-6

Capriati, a Tesquerra, i Hingis celebren la victòria a semifinals. Tornaran a veure's en el partit decisiu. / EFE

(7-5), 0-6,4-6, 6-3 i 6-4. El rival
de Johansson, setzè cap de sèrie, sortirà del^partit que enfrontarà Tommy Haas i Marat
Safin. El partit va durar gairebé
tres hores i el moment definitiu
va arribar quan en l'últim set
Johansson va trencar èl servei
del txec en el desè joc. Al final
del partit, Johahsson va llançar
la requeta a l'aire i els centenars d'aficionats suecs que hi
havia a la grada van celebrar el
triomf com si a c a b e s s i n de
guanyar la copa Davis. .
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Arantxa i l'eslovaça Hahtuchova jugaran la final de dobles
La parella catalanoeslovacd Arantxa Sánchez .
Vicano-Daniela Hantuchova disputarà la final de
dobles de l'obert d'Austràlia. Arantxa i
Hantuchova van deixar fora la canària Magúi
Serna i l'aragonesa Conchita Martínez en la
segona semifinal per 7-516-2 en una hora 119
minuts. Tot i fer més dobles faltes (sis per dues)
I més errors no forçats (vuit per sis), Arantxa i
l'eslovaça van classificar-se per a la final.
En el partit definitiu, la parella de Sánchez
Vicario se les veurà amb la de la suïssa Martina
Hingis, que també jugarà el partit decisiu

d'individuals, i la russa Anna Kournikova. Les
dues tennistes es van desfer de les •
nord-americanes Lisa Raymond i Rennae
Stubbs, que eren les principals favorites, per 6-7
(5-7), 6-116-01 una hora i 36 minuts
—curiosament el primer set va durar el mateix
(48 minuts) que els dos segons (25123).
En la final de dobles, Arantxa buscarà el quart
títol a Melbourne. L'any 1992 va vencer amb la
txeca Helena Sukova; el 1995 amb la seva
compatriota Jana Novotna i el 1996, amb la
nord-americana Chanda Rubín.

