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PIRAGÜISMERAL·LINOGUERAPALLARESA

ElMigSegreguanyaaSort
El club de Ponts s’emporta la tercera prova del Programa 2020 Eslàlom,mentre
que el Cadí es proclama campió || L’esquimotatgevaprendre lanit dedissabte

Els piragüistes més joves de l’AE Pallars, el Cadí i el Mig Segrià vanmostrar la seua projecció.

AJUNTAMENT DE SORT

❘ SORT ❘ El Programa 2020 d’Eslà-
lom va acabar ahir amb la vic-
tòria del Mig Segre en la seua
tercera prova puntuable, que es
va disputar a Sort dins del marc
del 50 Ral·li Noguera Pallaresa.
El club del Ponts va aconseguir
així acabar amb el domini mos-
trat en les dos anteriors cites (la
Seu d’Urgell i Salt) pels palistes
del Cadí Canoë Kayak. En
aquesta ocasió, els de la Seu van
haver de conformar-se amb la
segona posició, encara que en el
còmput global de la competició
es van proclamar campions.

El Mig Segre va aconseguir 15
podis, dels quals quatre van ser
victòries,mentre que el Cadí va
pujar en 11 ocasions al calaix i
en sis va anar al més alt. El con-
curs dels palistes locals de l’AE
Pallars va ser excel·lent. Els seus
10 podis i 3 victòries els van dei-
xar molt a prop dels altres dos
clubs lleidatans, en la tercera po-
sició. El planter lleidatà en aques-
ta modalitat de piragüisme (ben-
jamins, alevins i infantils) va po-
der demostrar la seua gran pro-
jecció.

En la sessió nocturna de dis-
sabte, també dins del Ral·li No-
guera Pallaresa, es va disputar
una competició d’esquimotatge,
consistent a donar el màxim de
voltes (recuperar la posició ver-
tical) en un temps determinat.
Els diversos guanyadors van ser
Iker Carreto (kayaksort),Adrià
Ovando (AE Pallars), Judith So-
lé (AE Pallars) i Kira Carreto (AE
Pallars).

Mickelson guanya l’Open
Britànic de golf
❘ GULLANE ❘ El nord-americà Phil
Mickelson va guanyar ahir
l’Open Britànic de golf des-
prés d’imposar-se en l’última
jornada als favorits LeeWest-
wood iTigerWoods. Mickel-
son va firmar una targeta de
cinc cops sota par, amb dos
birdies als dos últims clots del
camp escocès.

Reina, del Liverpool,
cedit al Nàpols
❘ NÀPOLS ❘ El tècnic del Liverpo-
ol, Brendan Rodgers, va con-
firmar ahir la cessió de Pepe
Reina al Nàpols per motius
econòmics. El porter espanyo-
la jugarà sota les ordres de
Rafa Benítez la pròxima tem-
porada i posarà fi a un etapa
de 8 anys al conjunt red.

Bronze per a la selecció
sub-20 a l’Europeu
❘ TALLIN ❘ Espanya va guanyar
ahir la seua setena medalla
consecutiva en un Eurobàs-
quet masculí sub-20 a l’impo-
sar-se (63-70) a Rússia en el
partit pel bronze. Per la se-
ua part, la selecció sub-18,
amb el lleidatà Rubín de Ce-
lis, s’enfronta avui aAngla-
terra (17.30).

L’AFE guanya l’Europeu
de jugadors a l’atur
❘ RIJNSBURG ❘ La SeleccióAFE-
Espanya es va proclamar ahir
campiona de l’Europeu
FIFPro per a jugadors sense
equip, al vèncer França als pe-
nals (1-1). Fran González va
avançar l’AFE, però els fran-
cesos van igualar en la recta
final del partit.

POLIESPORTIU

L’esquimotatge consisteix a fer voltes amb l’embarcació el màxim nombre de vegades.
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