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El torneig de Wimbledon va perdre ahir el guanyador de Roland Garros. Rafa Nadal va caure en
la segona ronda davant del luxemburguès Gilles
Muller per 6-4, 4-6, 6-3 i 6-4 i d’aquesta manera se
■

li va escapar la possibilitat de col·locar-se com a
número 2 del món. Nadal va patinar sobre l’herba
davant d’un rival, el 69 del món, a qui havia fulminat en el torneig Compte de Godó.

Nadal patina sobre l’herba
El vencedor de Roland Garros cau contra Gilles Muller i perd l’opció de ser segon del món
Efe/DdeG, Londres (Anglaterra)

La pista número 1 de l'All England Tennis Club va ser de nou
un territori hostil per a Rafael
Nadal, que va caure davant el luxemburguès Gilles Muller, 69
del món, en la segona ronda de
Wimbledon per 6-4, 4-6, 6-3 i 64. Fa dues temporades, i en
aquesta mateixa pista, quan Nadal només tenia 17 anys, el tailandès Paradorn Srichaphan el
va apartar del quadre en la tercera ronda en la seva primera
inter venció en el Grand Slam
anglès.
Ahir Nadal va perdre la possibilitat d'aspirar al segon lloc
de la classificació mundial.
Aquesta vegada va ser Muller,
finalista júnior d'aquest torneig
i campió de l'Open dels Estats
Units en aquesta categoria en el
2001, temporada en la qual es va
conver tir en campió del món,
qui es va encarregar d'acomiadar l'actual rei de Roland Garros en dues hores i 28 minuts.
Amb la seva victòria Muller
va impedir la repetició del duel
entre el francès Richard Gasquet i el manacorí. Una gran
confrontació entre dos joves aspirants a número 1 del món que
ja va aixecar passions fa quatre
setmanes en la tercera ronda de
París, on Nadal va brillar amb el
seu tennis. Gasquet sí que va
avançar ahir al derrotar al belga
Gilles Elseneer, per 7-6 (7), 7-6
(3), 6-7 (3) i 6-2.
Les bones vibracions aconseguides per Nadal en imposarse amb autoritat al nord-americà Vincent Spadea en el seu
debut aquest any a Wimbledon
van quedar destrossades de
cop. El de Manacor no va trobar
la fórmula per imposar el seu joc
davant Muller, a qui havia aniquilat aquest any en terra, en el
torneig Compte de Godó, per un
concloent 6-0 i 6-2.

Set gironins al
Campionat d’Espanya
Aquest cap de setmana es disputen els campionats d’Espanya en línia. Avui a Torrepacheco competiran Eva Clop
i Teresa Costa. I a Cieza, Jordi Fiter (elit) i Jordi Vila i
Aleix Fàbregas (sub-23). Diumenge a Múrcia es correrà la
prova de professionals, amb
l’equip Catalunya-Àngel Mir
present. Hi competiran Carles Torrent i Antoni Miguel.
En total els campionats disposaran de set representants
gironins.

HOQUEI

Rodri, Carbó i Torra
jugaran la Golden Cup
Jordi Rodríguez Rodri (Astral
Pool Maçanet), Jordi Carbó i
Marc Torra (Grup Lloret), seran els tres representants gironins a la selecció catalana
d’hoquei patins, que disputarà a partir de dijous vinent
la Golden Cup de Blanes. El
torneig reunirà les millors seleccions internacionals i també l’equip local. Catalunya
surt com una de les favorites
per adjudicar-se la victòria final, com va fer en l’edició passada.
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AMARGAT A WIMBLEDON. Rafa Nadal es lamenta per la derrota en la segona ronda del torneig londinenc.

Schumacher, ahir, al circuit.

El millor ser vei del luxemburguès, qui va guanyar el 84
per cent dels punts amb el seu
primer ser vei, els seus cops
plans i tennis fàcil en herba van
ser un duríssim obstacle per a
Nadal, que va fallar en una de
les seves especialitats, convertir els punts de ruptura. Nadal
en va disposar de 13 durant tot

Ferrari fa proves de
pneumàtic al circuit

JUDO

el partit, i només va materialitzar-ne un, que li va donar avantatge en el segon set (5-3) per
aconseguir aquest parcial en 38
minuts.
D’altra part Conchita Martínez va vèncer la porto-riquenya
Kristina Brandi per 6-2 i 6-3, i es
va treure una espina perquè havia perdut en els dos últims par-

tits contra Brandi. «Ja havia esmentat l'altre dia que aquest era
un partit que havia de guanyar
jo. M'he vist bé. He tret bé i he jugat agressiva. Estic contenta,
perquè m'he mogut bé a la pista
i he estat còmoda», va comentar
Conchita, campiona a la gespa
de Londres el 1994 i que ara
s’enfrontarà a Kveta Peschkve.

MOTOR

Loeb comença líder al
ral·li Acròpolis i Sainz
arrenca en el setè lloc
És l’última prova del madrileny al Mundial
Efe/DdeG, Atenes (Grècia)

GEIEG

Èxit del GEiEG
al torneig del
País Basc

CICLISME

Èxit dels judokes del GEiEG a
l’internacional del País Basc, on
es van aconseguir 3 medalles
d’or, 1 de plata i 1 de bronze, demostrant el bon nivell del club.

El francès Sebastien Loeb (Citroën) és el primer líder del ral·li
Acròpolis, vuitena prova del
Mundial de l'especialitat, després de disputar-se l'únic tram
de la primera jornada, una súper
especial de 2,4 quilòmetres a
l'estadi olímpic d'Atenes i en la
qual Carlos Sainz (Citroën) va
marcar el setè temps.
Loeb, actual campió mundial
i líder de la present edició del
certamen,va ser el més ràpid en
el pròleg per una sola dècima al
segon classificat, el sorprenent
britànic Mark Higgins (Ford Fo-

cus WRC), que es va esmunyir
entre els favorits a l'últim moment. El català Xevi Pons, que
participa al volant d'un Citroën
Xsara WRC privat, es va classificar en el lloc 21 a gairebé set segons de Loeb. Avui es disputa la
resta de la primera etapa, amb
sis trams cronometrats.
- Classificació: 1. Sebastien
Loeb (Citroën Xsara), 2:15.4; 2.
Mark Higgins (Ford Focus); 3.
Markko Martin (Peugeot) a 0.9;
4. Harri Rovanpera (Mitsubishi
Lancer) a 1.2; 5. Petter Solberg
(Subaru) a 1.5; .7. Carlos Sainz
(Citroën) a 2.2;

Els pilots de Ferrari Michael
Schumacher i el provador de
l'escuderia italiana Luca Badoer, van seguir ahir en solitari amb les seves proves dels
pneumàtics Bridgestone al
circuit de Catalunya. Els vehicles de Jordan havien d'incorporar-se a les sessions,
però el retard en l'arribada
d'un element del seu EJ15B
ho va impedir, de manera que
els monoplaces de Schumacher i Badoer van disposar
del traçat per a ells sols.

FUTBOL

Caparrós serà el
president del Tordera
El CF Tordera estrenarà oficialment nova junta directiva
a partir de l'1 de juliol, quan
Toni Caparrós substituirà
Santi Barrera a la presidència
del club. De la junta sor tint
també continuen com a directius: Josep Valls a l'àrea esportiva, Jordi Massana a l'àrea social, Xavi Claverol a
manteniment i Salvador Escudero. Les tres cares noves
són Quima Gay, Ivan Güell i
Martí Miret. El club farà assemblea de socis el 9 de juliol.

