
35ESPORTS
SEGRE
Diumenge, 1 de juliol del 2012

ElCadí triomfaaPonts
L’equip de la Seu d’Urgell aconsegueix nou títols al Català d’Eslàlom i el Mig
Segre acaba en la segonaposició ||NúriaVilarrubla, bronzea laCopadelMón
celebrada recentment, guanya el títol amb autoritat en C-1

REDACCIÓ
❘ PONTS ❘ El Cadí Canoe Kayak de
la Seu d’Urgell i el CN Mig Se-
gre de Ponts es van repartir les
medalles d’or al Campionat de
Catalunya d’Eslàlom, disputat
al nou canal d’eslàlom de Ponts
i que va comptar amb la parti-
cipació de 84 piragüistes. El club
urgellenc va ser el vencedor per
equips, amb un total de 334
punts, seguit pel club de Ponts,
amb 149.Un altre club lleidatà,
l’AE Pallars, va ser tercer, i la
quarta plaça va ser per al CECB
Kayak de Manresa. En la com-
petició hi va participar un cin-
què equip, el Baix Cinca de Fra-
ga, tot i que, al ser aragonès, no
va puntuar per a la classificació.

El Campionat de Catalunya
va ser un duel entre els palis-
tes de la Seu i de Ponts, amb 9
medalles d’or per al club urge-
llenc i les altres cinc per als de
la Noguera.

L’urgellenca NúriaVilarrubla,
que una setmana abans havia
guanyat la medalla de bronze a
la Copa del Món que es va cele-
brar al Parc el Segre, en la ca-
tegoria C-1 no va tindre proble-
mes per adjudicar-se el títol ca-
talà, cosa que va fer amb auto-
ritat. Jordi Domenjó, or en
aquesta mateixa cita a la Seu,
no va competir, i l’or en K-1 va
ser per al seu germà, Marc Do-
menjó, que va superar els seus
companys de clubAlberto Dí-
ez-Canedo i Carles Juanmartí.

En la categoria femenina del
K-1, el triomf va ser per a una
altra palista del Cadí,MartaMar-
tínez, que va quedar davant de
les seues companyes de clubMe-
ritxell Rodríguez i NúriaVilar-
rubla, i en el C-1 masculí, la vic-
tòria va ser per a Jesús Pérez,
del Mig Segre. En el C-2, Pérez
i Dani Marzo també es van pen-
jar l’or.

PIRAGÜISMECAMPIONATDECATALUNYA

Jesús Pérez i Dani Marzo, del CN Mig Segre, van ser els guanyadors en el C-2.

ANTONIO SORRIBES

Àger inaugurael torneigdebasede la
NogueraambelBarça comaatracció

FUTBOLSALATORNEIG INTERNACIONAL

Unmoment de la inauguració del torneig, ahir, a Àger.

JOAN BOVÉ
❘ ÀGER ❘ La localitat d’Àger va ser
escenari de la inauguració del
primerTorneig Internacional de
Futbol Sala d’Àger, Os de Bala-
guer i Balaguer, que es disputa-
rà en les categories d’aleví i in-
fantil. Un total de 170 jugadors,
repartits en tretze equips, juga-
ran durant tota la setmana en la
modalitat de lliga tots contra
tots. Els quatre primers classi-
ficats passaran directament a se-
mifinals.

L’acte d’inauguració es va ini-
ciar amb una concentració a la
Placeta dels jubilats i una desfi-
lada que va portar els equips
participants fins al recentment
inaugurat poliesportiu, amb el
so dels Grallers deMaials durant
el trajecte. En aquest punt van
prendre la paraula l’alcalde
d’Àger, LluísArdiaca, la d’Os de
Balaguer, Estefania Rufach, el
regidor de Balaguer Guifré Ri-
cart i el president del consell co-
marcal de la Noguera, Pere Prat.

Després de l’actuació dels
Castellers de Guissona, el pro-
tocol va deixar pas als esportis-
tes i es va disputar el primer par-
tit de torneig, que va enfrontar
els alevins del FC Barcelona amb
els del FS Balaguer. Els blaugra-
nes van demostrar la seua supe-
rioritat i van vèncer per 19-1.

Completen el quadre el CE
Maristes de Lleida, el FS Espar-
reguera i Catalunya Central, el
CEMataró, el Babar i l’Squadra
Herseux, de Bèlgica.

JOAN BOVÉ

Keita podria estar
negociant el seu
traspàs a la Xina

FUTBOL

❘ XANGAI ❘ Segons l’agència de
notícies xinesa Sina, l’encara
jugador del Barça Seydou
Keita podria estar negociant
la seua incorporació al Dali-
anArbin. Keita, que no ha re-
novat amb el Barça, avui, 1
de juliol, queda lliure al no
haver jugat els partits reque-
rits per prolongar el contrac-
te i al no haver arribat a un
acord amb la directiva.

Seu itinerant
per a la Supercopa
d’Europa

FUTBOL

❘ KÍEV ❘ El Comitè Executiu de
la UEFA ha aprovat la desig-
nació de Praga, Cardiff iTbi-
lisi com a noves seus per a les
edicions de la Supercopa
d’Europa dels tres pròxims
anys.

Així, el duel pel títol entre
Chelsea iAtlètic de Madrid
es disputarà, per última ve-
gada, a l’estadi Lluís II deMò-
naco a finals d’agost, com es-
tava previst.

Bolt, batut per
Blake als Trials
de Jamaica

ATLETISME

❘ KINGSTON ❘ El gran duel en els
100 metres de Jamaica, que
enfrontava els tres principals
aspirants a l’or olímpic a Lon-
dres, es va resoldre a favor del
vigent campió mundial,Yo-
han Blake, que es va conver-
tir en el quart home més rà-
pid de la història (9.75) des-
prés de superar a la final
Usain Bolt (9.86) i Asafa
Powell (9.88), que es van as-
segurar l’accés a Londres.Un aspecte del canal d’eslàlom de Ponts, durant la competició que es va celebrar ahir.

Rosendo Manrique
Resaltado


