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Pontsacull aquest
capdesetmanael
Nacionald’eslàlom
Cinc lleidatans, a la recerca del Mundial

PIRAGÜISMENACIONALD’ESLÀLOM

Dani Marzo i Jesús Pérez van ser homenatjats ahir a Ponts després de la seua victòria a l’Europeu.

❘PONTS ❘ La localitat de Ponts acull
aquest cap de setmana una no-
va edició del Campionat d’Es-
panya d’eslàlom, que comptarà
amb la participació de 252 pa-
listes, als quals cal sumar el mig
centenar de piragüistes estran-
gers que prendran part a l’Open
Internacional.

El Nacional tindrà l’al·licient
de ser decisiu per a la confecció
de la selecció espanyola que
acudirà al Mundial, que es dis-
puta del 12 al 15 de setembre a
Praga. Fins al moment ja hi ha
cinc lleidatans que han aconse-
guit el bitllet, mentre que uns
altres cinc es disputaran aquest
cap de setmana les últimes pla-
ces lliures. Jordi Domenjó i Nú-

riaVilarrubla, en C1; Meritxell
Rodríguez, en K1; i Dani Mar-
zo i Jesús Pérez, en C2, ja tenen
assegurada la presència al Mun-
dial de la RepúblicaTxeca grà-
cies als seus resultats durant la
Copa del Món, que s’ha dispu-
tat durant l’estiu. En el cas de
Marzo i Pérez, la seua classifi-
cació ha sigut gràcies a la me-
dalla aconseguida a l’Europeu

TONI SORRIBES

sub-23. Per la seua part, Marc
Domenjó,Alberto Díez-Cane-
do, Bernat Lavaquiol i Marc Mo-
ragues lluitaran juntament amb
el basc Joan Crespo per una pla-
ça que queda pendent en K1,
mentre que Marta Martínez i
NúriaVilarrubla es jugaran amb

la fragatina Julia Cuchi la va-
cant en categoria femenina, sem-
pre que la bascaMaialen Chour-
raut renunciï a la seua plaça.

D’altra banda, la localitat de
Ponts va retre ahir un homenat-
ge als palistes Dani Marzo i Je-
sús Pérez, del Club Nàutic Mig

Segre, que van aconseguir la me-
dalla de plata al Campionat
d’Europa sub-23 el passat cap
de setmana. Els palistes i la res-
ta de membres del club van ser
rebuts a l’ajuntament de la lo-
calitat per l’alcalde Francisco
García Cañadas.

PÉREZ I MARZO

Els palistes lleidatans van
ser homenatjats ahir per la
medalla de plata que van
guanyar a l’Europeu sub-23

BÀSQUETLEBOR

FinsaAlaskaenautocar
El Força Lleida recorrerà aquesta temporadapropde 15.000quilòmetres per jugar
els partits || Noutilitzarà l’avió, excepte per anar aMelilla, per abaratir costos

S. CAUFAPÉ
❘ LLEIDA ❘ El Força Lleida recorre-
rà durant aquest curs 14.878
quilòmetres per disputar els
partits com a visitant, una dis-
tància equivalent a la que sepa-
ra la capital del Segrià de l’es-
tret de Bering, entre Rússia i
Alaska. Per abaratir costos, el
club ha decidit que aquesta
temporada l’equip utilitzarà
l’autocar per a tots els despla-
çaments, a excepció del que fa-
rà a Melilla, on lògicament cal-
drà viatjar en un avió des de
Barcelona, Madrid o Màlaga.A
més, el Força Lleida també evi-
tarà passar la nit anterior al par-
tit a les ciutats més pròximes
per estalviar en hotels.

En aquest sentit, l’equip vi-
atjarà, jugarà i tornarà el ma-
teix dia quan s’hagi de despla-
çar a les ciutats de Logronyo,
Pamplona, Osca, Barcelona i
Andorra laVella; mentre que sí
que haurà de pernoctar a la res-
ta, especialment a Melilla, on
la plantilla descansa dos nits,
l’anterior i la posterior al par-
tit pels horaris de vols. El club
també estudiarà com comple-
tar el desplaçament a la loca-
litat andalusa deVélez-Málaga,
on juga el Clínicas Rincón, per
al qual estudia la possibilitat
d’un viatge enAVE.

S’ha de destacar que aques-
ta temporada, la LEB Or comp-
ta amb 12 dels equips —inclo-
ent-hi el Força Lleida— al nord
de la Península. El viatge més

pròxim per als lleidatans és el
que hauran de fer a Osca, amb
226 quilòmetres entre anada i
tornada.També se situa entre
els desplaçaments més còmo-
des el que es farà a Andorra la
Vella (300 quilòmetres) i Bar-
celona (316). El Força Lleida
tampoc passarà una nit a Pam-
plona (556) i Logronyo (632),
tot i que sí que ho farà a Bur-

gos (892) i Palència, el primer
viatge amb més de 1.000 qui-
lòmetres. Els viatges més llargs
per al Força Lleida amb auto-
car seran a Oviedo (1.466 qui-
lòmetres) i a Galícia, on l’equip
de Joaquín Prado es desplaça-
rà fins a tres vegades per visi-
tar les pistes del Lugo (1.668
quilòmetres), l’Ourense (1.796)
i la Corunya (1.854).

S’ha de destacar que aques-
ta temporada, la plantilla s’ha
estalviat el desplaçament a Cà-
ceres, una de les ciutats més
allunyades, a l’haver renunciat
el club extremeny a la catego-
ria. De la mateixa forma, el For-
ça Lleida tampoc viatjarà aAla-
cant i Oviedo iVélez-Málaga
són les úniques novetats respec-
te a la temporada passada.

Cursanocturnade
muntanyaaTalarn
❘ TALARN ❘ El pròxim dia 17, la
localitat deTalarn organitza-
rà la tercera edició de la Cu-
ca de Llum, una cursa de
muntanya nocturna amb 18
quilòmetres de recorregut i
1.300 metres de desnivell.
També hi haurà un recorre-
gut d’11,5 quilpometres.

ÀlexMàrquez,motivatper
entrenar-seambelMarc
❘ CERVERA ❘ Àlex Màrquez es va
mostrar content amb els re-
sultats obtinguts al Mundial
de Moto3 i va confessar que
entrenar-se amb el seu ger-
mà, Marc Màrquez, és “una
motivació extra”. El pilot
d’Honda va assenyalar que el
seu objectiu aquesta tempo-
rada és quedar entre els deu
primers.

Tremporganitzarà la
Primera Cursade laDona
❘ TREMP ❘L’ajuntament deTremp
i l’Oncolliga de les Comar-
ques de Lleida han organit-
zat per al 9 de setembre la
Cursa de la Dona per la llui-
ta contra el càncer de mama.
La cursa començarà a les
18.00 h amb un preu de 5 eu-
ros per inscripció.

Cursospermillorar
l’eslàlomenaigüesbraves
❘ SORT ❘ Carles Juanmartí iAl-
bertAixàs impartiran un curs
dirigit a palistes iniciats per
millorar la tècnica en la mo-
dalitat d’eslàlom en aigües
braves. El curs s’impartirà l’úl-
tim cap de setmana d’agost,
els dies 31 i 1 de setembre, i
només disposa de 12 places.

ELSVIATGESDELFORÇALLEIDA

Font: Elaboració pròpia.

LA CORUNYA
Leyma
Corunya
927 km

OURENSE
Ourense
Balonc.
898 km

LUGO
Breogán
834 km

OVIEDO
UFB
Oviedo
733 km

PALÈNCIA
Palència
Baloncesto
530 km

BURGOS
Ford Burgos
446 km

LOGRONYO
Cocinas
Logronyo
316 km.

PAMPLONA
Planasa
Navarra
278 km

OSCA
Lobe
Osca
113 km

ANDORRA
River Andorra
150 km

BARCELONA
Barcelona B
158 km

LLEIDA
Força Lleida

VÉLEZ-Málaga
Clínicas Rincón
988 km

MELILLA
Melilla Baloncesto
1.068 km

Lamajoria dels
equips, al nord

■ El mapa de la LEB Or desta-
ca aquesta temporada per es-
tar format per 12 equips de la
zona nord de la Península i no-
més dos del sud d’Espanya,
Clínicas Rincón iMelilla. La ciu-
tat autònoma és l’única que
necessita avió per viatjar-hi.

Rosendo Manrique
Resaltado


