
DILLUNS, 15 DE JULIOL DEL 2013

TEMPS EXTRAPIRAGÜISME

Lespiragüesconquisten laPallaresa
La Copa Catalana d’Eslàlom, amb 40 palistes, va ser ahir la primera competició dins del
programa del 50 Ral·li Internacional a Sort || Van dominar Cadí Canoë Kayak i AE Pallars

REDACCIÓ
❘ SORT ❘ Després de la cerimònia
inaugural de dissabte passat,
les piragües van tindre ahir tot
el protagonisme en la primera
jornada competitiva del Ral·li
Internacional Noguera Palla-
resa, que celebra aquest any les
noces de plata.

El camp de regates de Sort
va acollir la segona Copa Ca-
talana d’Eslàlom, en la qual van
prendre part uns 40 palistes i
en què a la classificació per
equips es va imposar el Cadí
Canoë Kayak, de la Seu d’Ur-
gell, seguit de l’AE Pallars. Dar-
rere van quedar el Nàutic Mig
Segre de Ponts i el Caiac Baix
Cinca.

En els resultats per categori-
es, en sènior C2 es van impo-
sar Pau Ganyet i Gerard Clo-
tet (Cadí); en sènior femení K1,
Gemma Juanmartí (AE Pallars);
en júnior K1 femení, Carmen
Costa (Baix Cinca); en cadet
K1, Paula Martín (Cadí); en sè-
nior C1, Xavier Ganyet (Cadí);
en cadet C1, Nil García (Cadí);
en sènior K1,Alberto Díez Ca-
nedo (Cadí); en júnior K1, Ian
Salvat (AE Pallars), i en cadet
K1, Nil García (Cadí).

L’actriu Ivana Miño, que apa-
reix a la sèrie de TV3 Gran
Nord, que té com a escenari el
Pallars, va assistir a la cerimò-
nia de l’entrega de premis. El
Ral·li segueix avui amb el tra-
dicional descens turístic des del
Càmping Riberies de Llavorsí
al Càmping Noguera Pallaresa
de Sort i, a la tarda, un descens
des de Gerri de la Sal a la Font
de la Figuereta.

AJUNTAMENT DE SORT

Dl 15
CICLISME

Tour de França
Durant tota la setmana fins
diumenge.

FUTBOL

Pretemporada
Barça i Madrid inicien els
entrenaments i l’Espanyol, el
seu stage a la Val d’Aran.

Dc 17
FUTBOL

Arranca el Lleida Esportiu
L’equip de Toni Seligrat
comença la pretemporada.

Dj 18
BÀSQUET

Europeu Sub-18
Fins al dia 28, amb la
participació del lleidatà Marc
Rubín de Celis.

TENISENCADIRADERODES

Trofeu Internacional
A les pistes del CT Urgell fins
diumenge.

Dv 19
MOTOR

Baja Aragón
Fins diumenge amb Isidre
Esteve en competició.

NATACIÓ

Campionat del Món
Fins al 4 d’agost a
Barcelona.

Db 20
FUTBOL

Europeu Sub-19
A Lituània fins a l’1 d’agost.

ATLETISME

Nectarina Atlètica
Cursa popular a Alcarràs.

Dg 21
MOTOCICLISME

GP dels Estats Units
Novena prova puntuable per al
Mundial de MotoGP.

■ El títol de campió en la seua pri-
mera experiència a la categoria rei-
na ja no sembla una utopia. Da-
vant de l’absència dels seus dos ri-
vals més directes, Dani Pedrosa i
Jorge Lorenzo, Marc Màrquez va

complir amb els pronòstics i no va
deixar escapar a Alemanya l’opor-
tunitat de sumar els 25 punts en
joc i situar-se de nou al capdavant
del Mundial de MotoGP, pràctica-
ment a l’equador del campionat.

MarcMàrquez
LíderdelMundialde
pilotsdeMotoGP

El palista Xavier Ganyet, del Cadí Canoë Kayak, va ser el guanyador en la categoria sènior C1.

L’actriu IvanaMiño, al centre, que participa a la sèrie ‘Gran Nord’, va assistir a l’inici del Ral·li.

AJUNTAMENT DE SORT

Rosendo Manrique
Resaltado


