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Rubín de Celis està disputant l’Europeu sub-18.

BÀSQUETLEBOR

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El Força Lleida nego-
cia la continuïtat del lleidatà
Marc Rubín de Celis, que
aquests dies disputa amb la
selecció l’Europeu sub-18,
perquè formi part del projec-
te de la pròxima temporada.
Rubín de Celis va finalitzar la
seua etapa com a júnior i la
intenció del club és que el ba-
se lleidatà continuï, alternant
la seua presència al primer
equip i el Pardinyes, conjunt
vinculat a la Lliga EBA.El For-
ça Lleida vol evitar amb
aquesta negociació un cas
semblant al que va viure el
Lleida Bàsquet amb Quino
Colom, que va fitxar pel Sa-
ragossa després d’un torneig
internacional.“Tenim contac-
tes amb el seu representant i
volem que el Marc sigui part
del nostre projecte a mitjà i

El Força Lleidanegocia
la continuïtatdel
lleidatàRubíndeCelis

❘ CORTINA D’AMPEZZO ❘ El lleidatà
Kilian Jornet es va imposar
ahir al QuilòmetreVertical dels
Campionats d’Europa de cur-
ses de muntanya, que van ar-
rencar ahir a les Dolomites ita-
lianes. Jornet es va enfrontar
a dos quilòmetres d’ascens
pels pendents de la muntanya
de Ciampac en què va tornar
a demostrar la seua superio-
ritat a l’escapar-se quan que-
daven pocs metres per a la me-
ta, situada a la Crepa Neigra
(2.465 metres), dels italians
Urban Zemmer i Philip Go-
etsch, que no li estaven posant
gens fàcil al de la Cerdanya.
Amb aquesta escapada, el llei-
datà va poder esgarrapar uns
segons i aconseguir la victòria
de la prova amb un temps de
32 minuts i 42 segons, temps

que suposa un nou rècord per
a la prova.Amb aquesta vic-
tòria, l’atleta del Salomon tor-
na a coronar-se com a campió
d’Europa de QuilòmetreVer-
tical. Entre els deu primers
classificats també hi ha un al-

tre representant de la Federa-
ció Espanyola,Agustí Roc, que
va creuar la meta amb un
temps final de 36 minuts i 5
segons.

En la competició femenina,

Antonella Confortola va acon-
seguir creuar la meta en pri-
mer lloc i va revalidar el títol
de campiona amb un temps de
41 minuts i dos segons que,
encara que molt llunyà del seu
propi rècord (39 minuts i 13
segons), li ha permès tindre
una diferència prou àmplia da-
vant de les seues perseguido-
res, la sueca Emelie Frosberg
i la seua compatriota italiana,
Silvia Sefarini. Dins de la clas-
sificació femenina, trobem les
primeres representants de la
delegació espanyola en la se-
tena i en la setzena posició,
que han ocupat Maite Maiora
iAlba Xandri, respectivament.

El Campionat d’Europa es
reprèn diumenge amb la pro-
va de Sky Race, en què el llei-
datà també competeix.

Kilian Jornet s’imposaa
l’EuropeudeQuilòmetreVertical
El lleidatà va vèncer amb un nou rècord en la modalitat

CURSESDEMUNTANYACAMPIONATD’EUROPA

ESPECIALISTES

Kilian va dir que no tenia

clara la victòria a l’haver-hi

tants especialistes entre

els rivals d’aquesta prova

ElSedis completa
el seu joc interior
Incorpora les pivots Margaret de Ciman i Sofia da Silva

BÀSQUETLLIGAFEMENINA

REDACCIÓ
❘LASEUD’URGELL ❘El Cadí ICG Soft-
ware va anunciar ahir els fitxat-
ges deMargaret de Ciman i So-
fia da Silva, amb què l’equip
d’Andreu Bou completa el joc
interior per a la pròxima tem-
porada. De Ciman és una cen-
ter de 2,01 metres que als 29
anys torna al bàsquet professi-
onal després d’estar apartada
temporalment de les pistes per
problemes de salut. Nascuda a
Irlanda, té la nacionalitat cana-
denca i es va formar a la Uni-
versitat de LouisianaTech.Té
experiència a Portugal i espe-
cialment a la Lliga Femenina,
ja que va jugar amb l’Eivissa i
el Sarrià abans d’arribar al Se-
dis a l’estiu del 2011. En l’úl-
tim curs a la Seu va fer unamit-
jana 7,2 punts i 3,8 rebots.

Per la seua part, la pivot por-
tuguesa Sofia da Silva, de 23
anys i 1,90 metres d’alçada, és
una clara aposta de futur del
Sedis. Després de jugar al seu
país amb l’Olivais i l’Algés, va
la temporada passada va jugar
al bàsquet universitari dels Es-
tats Units, aTallahassee. És el
relleu natural de Sonia Reis a
la selecció lusitana, amb la qual
ha disputat el Preeuropeu.

El Sedis espera tancar ara la
plantilla amb el fitxatge d’una
base que acompanyi María
Asurmendi en la direcció i una
escorta aler. De Ciman torna al Sedis després d’un any sense jugar.
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Lanotícia,
a LleidaTV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

llarg termini”, va manifestar
el tècnic Joaquín Prado.Rubín
de Celis no va participar ahir
en el partit de la sub-18 da-
vant de Letònia, en què la se-
lecció va perdre per 61-66.

D’altra banda, ahir va fina-
litzar el termini d’inscripció
a la LEBOr, amb la confirma-
ció de tretze clubs: Força Llei-
da,Andorra, Breogán, Coru-
nya,Navarra, Palència,Ovie-
do,Ourense,Melilla, Clínicas
Rincón,Barça B,Clavijo i Os-
ca. Fins dimarts quedarà per
determinar la situació del Bur-
gos.

PIRAGÜISMERAL·LINOGUERAPALLARESA
AJUNTAMENT DE SORT

Ivan Tibau, durant la seua visita a l’exposició.

CopaCatalana i d’Espanya
dePromoció, a Sort
❘ SORT ❘ Dins de les activitats
del cinquantè Ral·li Interna-
cional Noguera Pallaresa, es
disputa avui a Sort la sego-
na Copa d’Espanya de Joves
Promeses a la qual seguirà,
demà, la segona Copa Cata-
lana de Promoció d’eslàlom.

Dijous passat a la nit, es

va celebrar l’Open de Ràf-
ting Nocturn, en una jorna-
da en què Sort va comptar
amb la visita d’Ivan Tibau,
secretari general d’Esports
de la Generalitat, que va in-
augurar l’exposició El Pa-
llars il·lumina Catalunya,
d’Endesa.

Rosendo Manrique
Resaltado


