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El pivot eslovè de l’Assignia Man-
resa Uros Slokar va participar ahir
a l’entrevista-xat del lloc web de
Regió7per respondre les pregun-
tes que li van fer els internautes. En
les seves contestacions va destacar
el bon ambient que viu l’equip,
l’entesa amb el tècnic, Jaume Pon-
sarnau, les similituds entre el seu
país i Catalunya i no tanca la por-
ta a l’hora de continuar a l’equip.

Així, Slokar va començar dient
que Eslovènia «és molt interessant
perquè és petit, però pots gaudir de
totes les activitats, com l’esquí, el
mar, les muntanyes. És com Cata-
lunya, petit petit, cor gran».

Sobre la seva adaptació a l’e-
quip, va dir que «m’he sentit molt
ben rebut i tinc la confiança de
l’entrenador, Jaume Ponsarnau.
També voldria donar crèdit a l’A-
leix [segon entrenador] i al Xavi
[preparador físic], perquè em fan
créixer físicament i quant a co-
municació amb l’equip i l’entre-
nador. Han estat molt importants
per a mi aquest any».

Slokar té una llarga experiència
a Itàlia i també va provar l’aventu-
ra de la NBA. No faria escarafalls
a la possibilitat de continuar a
Manresa, perquè «mai no tanco
cap porta darrere meu, així doncs,
si tot va bé, consideraré totes les
possibilitats» a final de temporada.

Fama de bromista i intel·ligent
El pivot de l’Assignia té fama de ser
un dels més extravertits del vesti-
dor. De tota manera, explica que
«quan sóc a la pista estic seriós, ja

que estic concentrat i no penso a
entretenir els companys amb bro-
mes. Quan s’ha acabat el partit, no
cal dir que ho faig». A més, té fa-
cilitat per la informàtica. «Tinc
moltes peticions per ajudar els
companys i la majoria de vegades
trobo la solució. Segur que conti-
nuaré estudiant perquè després del
bàsquet encara s’ha de fer alguna
cosa més». Sobre adversaris, va
destacar McDonald, del Joventut,
i Archibald, de l’Unicaja i es va de-
clarar un «grandiós fan del pernil».
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Slokar no tanca la porta
a continuar a l’Assignia
El pivot va destacar, al xat del web de Regió7, que Eslovènia i

Catalunya són similars, ja que són «països molt petits amb el cor gran»


Uros Slokar, durant la seva presència al xat de regio7.cat
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Les atletes del CAI Petromiralles, en ple esforç durant la cursa

CAI

L’equip femení del CA Igualada
Triatló Petromiralles va quedar
en cinquena posició en el Cam-
pionat de Catalunya de Duatló
per equips que es va disputar al
Prat de Llobregat i que va tenir la
presència de 77 equips. D’aquests,
14 hi van participar en noies.

L’equip igualadí era format per
Carol Giménez, Anna Planas, Mar
Franco i Anna Noguera, que van
acabar en cinquè lloc, només vuit
segons a darrere de les quartes
classificades. Hi van invertir un
temps d’1.11.21 i van quedar en

una posició de privilegi dins el
panorama català.

La duatló del Prat va ser de tipus
esprint, va tenir cinc quilòmetres
de cursa a peu, seguits de 20 qui-
lòmetres de bicicleta de carretera
i 2,5 més també corrent, tot en un
circuit tancat. Els equips eren for-
mats per un màxim de sis i un mí-
nim de quatre equips en homes i
de cinc i tres en dones i el temps
que prevalia era el del tercer que
creuava la meta.

El guanyador en la categoria
masculina va ser el CN Prat, amb
54.56 i, en categoria femenina, el
CN Mataró, que va fer un registre
final d’1.06.52.

DUATLÓ
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El CAI Petromiralles va
quedar en cinquè lloc
en el català de clubs

L’atleta pierenc del FC Barcelo-
na Víctor Montaner va aconse-
guir una marca espectacular en els
3.000 metres en parar el cronò-
metre per sota dels vuit minuts en
la cursa que es va fer al míting in-
ternacional Ciutat de Sevilla. El
blaugrana va fer un temps de
7.59.49, que és la setzena millor
marca europea de l’any i repre-
senta una millora personal de més
de dotze segons respecte a la plus-
marca que tenia acreditada.

D’aquesta manera, Montaner es
perfila com un ferm candidat a
participar en els campionats d’Eu-
ropa de pista coberta que s’han de
fer el mes que ve a París. Ara,
però, caldrà certificar aquest ex-
traordinari moment de forma en
els campionats d’Espanya que es
faran a València. Montaner estre-
na distància, amb aquests 3.000
metres, i té una bona oportunitat
de quedar entre els primers i as-
segurar-se la participació en la
cita més important de l’atletisme
europeu d’aquest hivern, com és el
campionat continental.

ATLETISME
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Víctor Montaner baixa dels
vuit minuts en els 3.000
metres i apunta a l’europeu

L’Atlètic de Terrassa va aconse-
guir la victòria en el campionat de
Catalunya de pàdel de quarta ca-
tegoria que es va disputar a les ins-
tal·lacions del Club Tennis Man-
resa. Els egarencs es van imposar
a la final al Júnior de Sant Cugat, en
un partit que va ser igualat.

L’equip local, el Club Tennis
Manresa, va arribar fins a la ronda
dels quarts de final, en la qual va
caure eliminat en una emocio-
nant eliminatòria que es va de-
cidir en el darrer sospir i en la qual

l’equip local va tenir l’ascens de
categoria a tocar. Els quatre pri-
mers, o sigui, els que arribaven a
les semifinals eren els que pujaven,
i els bagencs no ho van poder
aconseguir.

Amb 22 equips inscrits i gaire-

bé 250 jugadors participants, l’am-
bient i l’èxit del campionat va ser
més que considerable. El creixe-
ment de l’afició pel pàdel és tot un
fet i demostra que aquest esport es
troba en plena expansió i en un
gran moment de salut.

PÀDEL
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L’Atlètic Terrassa va
endur-se el català de
quarta categoria que
es va fer a Manresa

Els jugadors del CT Manresa van caure eliminats als quarts de final

CT MANRESA

L’esquiador ceretà Pol Carreras
va rebre ahir la confirmació de la
seva selecció per participar a l’es-
làlom especial dels mundials de
Garmisch Partenkirchen, la prova
final dels campionats que es farà
diumenge. Carreras va competir
ahir mateix a la prova del circuit FIS
de l’estació suïssa de Veysonnaz i
va declarar que «és un pas més per
acumular experiència en una car-
rera a llarg termini».
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Pol Carreras serà a
l’eslàlom de Garmisch
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