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Màrquez, al còmic del GP del Japó■ El Gran Premi del Japó, que
es disputarà del 25 al 27 d’octubre, ha preparat un espectacular
cartell per promocionar la penúltima prova del Mundial.A la
imatge es pot veure els pilots caracteritzats com a personatges de
còmic. Marc Màrquez, a baix a la dreta.

❘ AMSTERDAM ❘Bojan
Krkic va dir ahir
a la premsa ho-
landesa que sem-
pre li ha agradat
l’Ajax. “Als 12
anys vaig quedar
impressionat d’un
dels seus equips
al qual em vaig
enfrontar.”

Bojan diu que
sempre li ha
agradat l’Ajax

❘ MOLLERUSSA ❘ El
Mollerussa va pre-
sentar el lateral
romanès de 25
anysAli Laru.Pro-
cedent del Bellvís,
hi arriba amb la
il·lusió d’ajudar a
aconseguir l’as-
cens, informa Sal-
vador Duran.

Alin Laru, nou
jugador del
Mollerussa

L’AtléticoMineiro deRonaldinhoaconsegueix la primera Libertadores■ L’Atlético Minei-
ro va remuntar el resultat advers de l’anada que va aconseguir l’OlimpiaAsunción (2-0) i
va vèncer en la tanda de penals, en què els paraguaians van fallar dos llançaments.

EFE

El DKV Borges
debuta a l’ETTU
Cup aRomania

TENISTAULA

❘BORGES BLANQUES ❘ El DKV Bor-
ges disputarà la primera ron-
da de l’ETTU Cup a Roma-
nia, ja que, després del sor-
teig, ha quedat aparellat amb
el Pristavu Campulung, que
exercirà d’amfitrió, el Mar-
cozzi Cagliari italià i el Sis-
tem Reklam Külübü turc.
Aquesta primera eliminatò-
ria de l’ETTU es disputarà els
dies 8 i 9 de setembre.

El Llista coneixerà
el rival a la CERS
el 7 de setembre

HOQUEIPATINS

❘ LLEIDA ❘ L’ICG Software Llei-
da coneixerà el rival en la pri-
mera eliminatòria de la Co-
pa CERS el 7 de setembre, en
el sorteig que se celebrarà a
Alcobendas amb motiu de
l’Europeu sub-17. El Llista re-
presentarà l’OK Lliga amb
amb elVic, elVoltregà, el No-
ia i l’Igualada i els possibles
rivals són equips d’Àustria,
Anglaterra, França,Alema-
nya, Itàlia, Portugal i Suïssa.

Un dels participants a l’Open Internacional de Sort durant les proves preliminars.

REDACCIÓ
❘ SORT ❘ La localitat de Sort acull
des d’ahir l’Open Internacional
i Campionat d’Espanya de fre-
estyle, en el marc del programa
d’actes del 50è Ral·li Internaci-
onal Noguera Pallaresa, que
comptarà amb els millors espe-
cialistes espanyols i una àmplia
representació d’experts inter-
nacionals d’aquesta modalitat.
Durant la jornada d’ahir es van
disputar les fases preliminars en
les quatre categories i avui co-
mençaran a disputar-se les pri-
meres semifinals.

La primera posició en la ca-
tegoria K1 cadet va ser per a
Mikel Puldain, amb una puntu-
ació de 383, davant d’Aran Ba-
lagueró (249) i Nando Cortés,
que va acabar amb 90 punts. En
el K1 júnior, el primer lloc va
ser per a Dani Gallego, amb 500
punts. El podi el van completar
Ian Salvat (436) i el francès Lu-
cien Schreiber (230).També es
van disputar les preliminars de
categoria K1 sènior femenina,
amb victòria per a la francesa
Marlene Devillez (509), davant

de Núria Fontané (336) i de la
també gal·la Pauline Sourroui-
lle (210).

Finalment, en la categoria C1
sènior masculina Harri Sola va
ser el més ben classificat, amb
una puntuació de 113, davant

de Núria Fontané, que també
va participar en aquesta prova,
i Quim Fontané.

L’Open Internacional de fre-
estyle de Sort comptarà amb la
participació de grans especia-
listes, com el britànic James

Bebbington, campió mundial el
2011 en la categoria de K1; el
nord-americà Dane Jackson,
també campió del món el 2011
en K1 júnior, i el francès Mati-
eu Dumolin, diverses vegades
campió d’Europa en K1.
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