
6 ESPORTS
SEGRE

Dilluns, 14 de juny del 2010

SortabaixaeltelóalseuMundial
Lesprovesd’esprint individual vanclausurar ahir la cita, l’organitzacióde laqual esva superar ambnota
tot i els dos dies d’aturada || La República Txeca domina elmedaller i Espanya es penja un bronze

� SORT � El Mundial de Descens en
Aigües Braves de Sort va abai-
xar ahir el teló després d’una set-
mana que va posar a prova la se-
ua capacitat organitzativa a cau-
sa de la revinguda del riu Nogue-
ra Pallaresa, que va obligar a ajor-
nar dos jornades de la competi-
ció. No obstant, Sort va aprovar
amb nota aquest examen i va va-
lorar per damunt de tot la segu-
retat dels centenars de palistes
internacionals.

L’última jornada es va tancar
amb les proves d’esprint indivi-
dual i la cerimònia de cloenda,
que va posar punt final a un
Mundial que han dominat els re-
presentants de la RepúblicaTxe-
ca. L’equip txec va sumar 14me-
dalles (7 ors, 5 plates i 2 bron-
zes), seguit de França amb 12 (5
ors, 2 plates i 5 bronzes) i d’Ale-

manya amb 13 (4 ors, 4 plates i
5 bronzes). Espanya va acabar
amb el bronze d’EstebanAkara-
ma en màsters.

Bèlgica va aconseguir ahir la
seua única medalla, l’or de
RichardMaxime en el K1 esprint.
L’eslovè Nejc Znidarcic va ser
plata i el txecTomas Slovak,bron-
ze.EstebanAkarama va ser el 37;
Marcos González, el 44; el llei-
datà Xavier Miralles, el 45, i el
també lleidatà David Martínez,
el 53. En C1 esprint, la medalla
d’or va ser per al francèsYann
Claudepierre, la plata per al cro-
at Emil Milihram i el també gal
GuillaumeAlzingre va ser bron-
ze. Rodrigo Ramos va finalitzar
la prova en la vint-i-dosena po-
sició. La parella eslovenaTaljat
i Bozic van ser or en C2 esprint,
davant dels francesos Heitz i Pel-
triaux, i dels alemanysWalter i

El lleidatà Xavier Miralles durant la prova d’esprint K1, en què va finalitzar en la posició 45.
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Baumann. En K1 esprint feme-
ní, les palistes britàniques Jes-
sica Oughton i Hannah Brown
van ser medalla d’or i plata, res-
pectivament, i la francesa Laeti-
tia Parage va ser bronze. En C1
esprint femení, només van par-
ticipar les txeques RadkaValiko-
va,medalla d’or, iTereza Lerne-
rová, que va acabar darrere.

Els palistes van seguir el temps dels rivals al marcador.
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Relleu debandera� La cerimònia de cloenda d’ahir va servir per entregar la bandera de la Fede-
ració Internacional als seus representants. L’entrega de medalles als palistes va donar pas la nit de
dissabte a l’actuació del grup local d’Ntelades, que va representar l’espectacle Força, que va abar-
rotar les grades del Municipal de Sort. El grup va oferir un espectacle ple de sensibilitat i que evo-
cava els elements de la natura per donar força als espectadors del Mundial.

PER SOBRE DE LA RESTA

La República Txeca, França i
Alemanya van demostrar el
seu domini en l’especialitat
sumant fins a 39 podis
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