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Victòria de Domingo i Venceslao a Àger
❘ ÀGER ❘ L’equip Domingo-Ven-
ceslao es va emportar el triomf
en elVI Ral·liVila d’Àger, dis-
putat ahir per les carreteres del
municipi. La parella guanya-
dora va acabar amb un temps
de 37’53”, divuit segonsmenys
que els segons classificats, que
van ser Llinàs-Haro. La terce-

ra plaça va ser per a Fores i
Usón, que va fer el recorregut
amb un temps de 39’57.”

En la prova, tercera puntu-
able per a la Copa i Open de
Catalunya de Ral·lis deTerra,
i puntuable també per al Cata-
là, van participar una trentena
de pilots.

ElMúrcia sorprèn el Barça en futbol sala
❘MÚRCIA ❘ El Barça va perdre con-
tra ElPozoMúrcia el segon dels
partits de la final de futbol sa-
la per 3-2, de manera que la
competició queda igualada a
un.Ahir, els murcians van im-
posar la seua sòlida defensa i
van comptar amb l’encert
d’Álex, el jugador més deter-

minant d’un partit intens en el
qual els blaugranes no van es-
tar encertats, tot i que van em-
patar el marcador en dos oca-
sions. El tercer partit de l’eli-
minatòria es juga avui mateix,
ja que els dos conjunts es tor-
nen a enfrontar de nou a Múr-
cia.
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DominidelCadíCK

enelCatalàd’eslàlom
El club de la Seu suma 25 podis en la cita, disputada a Ponts || El
Mig Segre aconsegueix 10medalles i l’AE Pallars, dos

Un dels palistes participants en el Campionat de Catalunya, durant una prova.

REDACCIÓ
❘ PONTS ❘ El Cadí CK va dominar
amb autoritat el Campionat de
Catalunya d’eslàlom, que es va
disputar ahir a Ponts amb par-
ticipació de tres clubs lleida-
tans.A més del Cadí, que va
sumar 25 podis entre totes les
categories, també hi van ser el
Club Nàutic Mig Segre, amb
10, i l’AE Pallars de Sort, que
va obtindre dos medalles.

El guanyador en K1 mascu-
lí va serMarc Domenjó, davant
dels seus companysAlberto Dí-
ez-Canedo i Bernat Lavaqui-
ol, del Cadí. En C1 el domini
va ser per a Jesús Pérez, que
va batre el seu company del
Mig Segre Jordi Sangrà i Xavi-

er Ganyet, del Cadí. En K1 fe-
mení,MartaMartínez es va im-
posar a Meritxell Rodríguez i
a NúriaVilarrubla, totes tres
del Cadí CK.Vilarrubla obtin-
dre el primer lloc en el C1 fe-
mení, davant d’Anna Herre-
ros. Per la seua part,Dani Mar-
zo i Jesús Pérez van ser els gua-
nyadors del C2, imposant-se a
Toni Herreros i a Jordi Sangrà.
El tercer lloc va ser per a Pau
Ganyet i Gerard Clotet.

El K1 juvenil va donar l’únic
triomf al Pallars. Ian Salvat es
va imposar aÁlvaro Moreno

i a Hemant Deepak. Lluís Gon-
zález va guanyar en la catego-
ria C1, superantAdrià Martín
iArnau Expósito. La campio-
na en K1 femení va serAnne-
bel van der Knijff, que va ba-
tre Judith Solé i també es va
imposar en el C1. El C2 juve-
nil va ser per a l’embarcació de
JordiTebé i Lluís González.

En la categoria cadet, victò-
ria per a Jordi Cadena en el
K1, seguit per Marc Etxaniz i
Nil García. JordiTebé va gua-
nyar la prova de C1, davant de
Guillem Prada i PolVidal. El
K1 femení va ser per a Jael Ris-
pa, davant d’IsabelTravé i Mi-
reia Oliva. El C1 va ser per a
Travé, que es va imposar a Oli-
va i a Laura Pellicer. El C2 ca-
det va ser per a Marc Etxaniz
i Nil García i en el K1 veterans
es va imposarToni Herreros a
Lluís Serra.
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Ponts va tornar a ser la capital de l’eslàlom amb el campionat.

TRES CLUBS LLEIDATANS

El Català d’eslàlom de
Ponts va comptar amb
la participació de tres
clubs lleidatans

BiblioSort
Resaltado


