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Final nocturna de l’Open Internacional de Sort
❘ SORT ❘ L’Open Internacional de
Freestyle, dins del programa
del 50 Ral·li Noguera Pallare-
sa, va finalitzar la nit de dis-
sabte a diumenge amb les fi-
nals de K1. El nord-americà
Dane Jackson es va imposar en

la categoria masculina davant
de Joaquim Fontané i del fran-
cès Sébastien Devred. En cate-
goria femenina, va vèncer la
francesaMarlene Devillez, que
es va imposar a Katia Kulkova
i Núria Fontané.

El Ponent, quart al Nacional de vòlei platja
❘ LA CORUNYA ❘ ElVòlei Platja Po-
nent va tancar ahir la partici-
pació al Campionat d’Espanya
infantil femení de vòlei platja
en quarta posició. Les jugado-
res deMontse Benabarre (Mar-
ta Domènech, Gisela Segalà,

Mariona Ortiz i Clàudia So-
lé) van perdre els dos partits
que van disputar ahir a la plat-
ja corunyesa d’Ézaro de Dum-
bría, davant del San Pedro an-
dalús en semifinals (2-1) i el
Benidorm (2-0).

Tercera edició de la Cursa Camí a les Trinxeres
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ La Pobla de
Segur va acollir dissabte la ter-
cera edició de la Cursa Camí a
lesTrinxeres, puntuable per a
la Correpallars de carreres de
muntanya i que va comptar
amb 150 atletes. El guanyador

en categoria masculina va ser
XaviAreny, que va superar Xa-
vier Solsona i Sergi Brau.Gem-
maArró va ser la primera clas-
sificada en categoria femeni-
na, davant de Marta Riba i Síl-
via Puigarnau.
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❘ SALARDÚ ❘ El club lleidatà d’at-
letismeGoGoGo Runners or-
ganitzarà, el pròxim 10
d’agost, la primera UltraTrail
Vall d’Aran, que es va presen-

tar aquest cap de setmana a
Salardú, en un acte al qual va
assistir l’alcalde de NautAran,
César Ruiz-Canela, i el direc-
tor del PyremMuseum,Manel

Rocher. La prova, que recor-
rerà tota laVal d’Aran, consta
de dos recorreguts: l’Ultra
Trail, de 68 quilòmetres, i la
ShortTrail, de 16.

RubíndeCelis,bronze
amblaselecciósub-18
Espanya va superar Letònia a la final de consolació de l’Europeu

Rubín de Celis, en segon pla, s’abraça amb un company després del final del partit.

AGÈNCIES
❘ RIGA ❘ La selecció espanyola
sub-18 de bàsquet, amb el llei-
datà Marc Rubín de Celis, es
va endur la medalla de bron-
ze de l’Europeu de la catego-
ria després de derrotar (57-56)
Letònia, amfitriona del tor-
neig, en un partit igualat que
va resoldre Juan Hernangó-
mez amb un triple a falta de
dos segons del final. Liderats
perAgustí Sans (18 punts), els
espanyols, que van perdre en
semifinals davant de la selec-
ció deTurquia, van haver de
patir per pujar al tercer calaix
del campionat.Després de pas-
sar-se tot el partit per sota al

marcador, un últim parcial per
emmarcar dels pupils de Cus-
pinera va decantar el triomf a
favor de la selecció.

Recolzada per la seua afició
i comandada per Porzingis (11
punts i 15 rebots), Letònia va
aconseguir arribar al descans
amb 7 punts d’avantatge (32-
25). Espanya va empatar el
partit a 24 segons per al final.
Després d’un temps mort, Di-
op va fer una personal que va
posar els locals 2 punts davant
a 11 segons de la conclusió
(56-54).Amb el pavelló cele-
brant la victòria, Hernangó-
mez va anotar un triple que
va deixar glaçat el públic letó.

La Val d’Aran tindrà el 10 d’agost la seuaprimeraUltra Trail

POLIESPORTIU

56 57

Parcials: 17-12, 15-13, 11-16 i 13-16.

Incidències: Partit corresponent a la final
de consolació de l’Europeu sub-18, disputat
a l’Arena Riga davant d’uns 3.000 especta-
dors.

LETÒNIA ESPANYA

Martín (4)
Abalde (-)
Sans (18)
Nogués (4)
Diop (3) –inicial–
Rubín de Celis (-)
García (9)
Assalit (-)
Iriarte (11)
Hernangómez (8)

Porzingis (11)
Zvigurs (6)
Plavnieks (6)
Pasecniks (4)
Geks (13) –inicial–
Gluditis (3)
Lomazs (4)
Smits (9)
Meznieks (-)
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