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«Crash test dummies»
Ferrari va anar a Montmeló a fer proves de xoc
amb els seus fórmula 1, però es va equivocar
i als seients en comptes dels maniquins hi va
posar els dos pilots de veritat.
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Els joves d'Argilés valen
com a revulsiu (27-24)
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o La selecció espanyola va guanyar la de
França, actual campiona del món

O Aquesta victòria fa que ja selecció encara
tingui possibilitats de lluitar per les medalles

Avui, guanyar i esperar El partit d'aquesta tarda contra Iugoslàvia serà determinant per
als interessos de la selecció.
Una victorià afegida a una altra
d'Alemanya contra Islàndia
permetria a Espanya lluitar per
les medalles. Un empat d'Ale-
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La selecció espanyola va aconseguir ahir una important victòria contra l'actual campiona
del món, França. Després d'un
partit igualat, els de César Argiles es van imposar 27-24.
Després de la derrota contra
Alemanya en els darrers minuts, el combinat estatal necessitava uña victòria si volia
continuar aspirant a medalla.
César Argiles va voler apostar
pels jugadors joves i no va faUar. La posada en escena d'Ur^
diales, Romero i Prieto va estar
a l'alçada d'Ortega, Hernández
o O'Callaghan, que hi van posar el seu toc de qualitat.
El primer temps va ser força
igualat, sobretot en el marcador, on el màxim avantatge que
van aconseguir els d'Argilés va
ser de dos gols, i es va arribar
al descans amb un 13-11 en el
rñarcador. Als francesos se'ls
veia nerviosos. A l'inici de la segona part, Entrerríos i Ortega
van deixar el marcadoi: en
15-11, aconseguint d'aquesta
manera el màxim avantatge
fins aquell moment. El darrer
quart va ser de desconcert i
descontrol. Tres exclusions per
a la selecció espanyola, amb
dues de consecutives, deixaven l'equip amb només quatre
jugadors. A tres minuts per al
final del partit, era O'Callaghan
qui tornava a donar l'avantatge
de quatre gols que havien tingut durant bona part de la segona meitat, i Urdiales arrodonia la feina.
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Una jugada d'atac del blaugrana Xavier O'Callaghan, durant el partit contra França. / EFE.

manya contra Islàndia obligaria Espanya a guanyar dè més
de set per classificar-se.
ESPANYA: Hombrados, Entrerríos (2), Prieto
(3), O'Callaghan (4), Lozano, Urdiales (5),
Ortega (4)—equip Inicial. Juancho Pérez (1),
Hernández (2), Garralda (2), Romero (1);
Guijosa (2p), Colón (1), Barrufet (ps)
FRANÇA:Gaudin,Dinart,Cazal(l),G.Gille(l),
Burdet, B. Gille (3), Girault (7, 3p) —equip
inicial—Fernández (5), Richardson(l), Narcisse(3),Abati(3, lp)Kempe, Plantin.
PARCIALS: 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-9, 13-11
(descans) 1 7 - Í 2 , 19-15, 22-16, 23-18, '
24-2 f, 27-24.
ARBITRES: Boie i Jenssen (Dinamarca). Exclusions: Lozano, Entrerrfos (2), Juancho Pérez,
Prieto, Garralda, Colón, Cazal (3 i desqualificació 51'), B. Gille (2), Plantin (29, Dinart (2).
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CÉSAR ARGILES
ENTRENADOR
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OAquestésundels
partits que van nnolt bé
per a les noves
generacions.
©Guanyar contra
Iugoslàvia no serà fàcil.
® Per culpa de només un
gol d'Alemanya l'equip no
estàdisfrutantdeles
semifinals.
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XAVI O'CALLAGHAN
JUGADCDR

©Hem jugat un partit
complet. Per fi l'atac ha
funcionat millor i això ens
ha donat el partit.
©Prefereixo jugar contra
un equipque no tingui
possibilitats; els iugoslaus
són molt competitius i
sense possibilitats són
menys perillosos.
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