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Un gol deMandzukic salva el Bayern a Frankfurt
❘ FRANKFURT ❘ El Bayern de Munic va
sumar ahir al camp de l’Eintratch
Frankfurt la segona victòria a la
Bundesliga, gràcies a un solitari i
gran gol de Manzukic (0-1, 13’).
L’equip de Pep Guardiola va do-

minar la primera part, però a la
segona va passar més problemes
i va entrarThiagoAlcántara. En
un altre partit de la segona jorna-
da, el Schalke 04 va caure golejat
aWolfsburg (4-0).

EFE

El United, primer líder, i l’Arsenal entrepussa
❘LONDRES ❘ El Manchester United
va aconseguir ahir una goleja-
da davant del Swansea (1-4)
que el deixa com a líder pro-
visional de la Premier en la pri-
mera jornada del campionat,
mentre que l’Arsenal no va po-

der amb el seu primer obsta-
cle de la temporada, l’Aston
Villa (1-3). En l’únic empat de
la jornada aAnglaterra, el Nor-
wich va firmar taules amb el
conjunt del balaguerí Robert
Martínez, l’Everton (2-2).

EFE

Nadal venç Berdych a Cincinnati i jugarà la final davant d’Isner
❘CINCINNATI ❘ Rafael Nadal dispu-
tarà avui la final del Masters
1000 de Cincinnati davant del
nord-americà John Isner, des-
prés de batre ahir en semifi-

nals el txecThomas Berdych
per 7-5 i 7-6. Hores abans, el
jugador mallorquí s’havia des-
fet en quarts de final de Roger
Federer en un disputat duel

entre exnúmeros u que es va
decidir a la tercera mànega (5-
7, 6-4, 6-3). Per la seua part,
Isner va derrotar en semifinals
l’argentí Del Potro.
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Torneig de dobles de tenis a Bossòst
❘BOSSÒST ❘Els germans Iván iAdri
García van ser els vencedors
del torneig de dobles de tenis
que es va disputar a Bossòst,
coincidint amb la festa major
de la localitat aranesa. Els ven-
cedors van derrotar a la final

la parella formada per Felipe
Barrera i Àlex Peiró per 7-5 i
6-4, després d’una hora i mit-
ja de joc. El torneig va tindre
una bona participació i va des-
pertar una gran expectació a
la localitat aranesa.

Unbarceloní s’adjudica el 16 Open Internacional d’escacs Vila de Sort
❘ SORT ❘ El barceloní Jordi Corominas es va proclamar campió de la 16 edició de l’Open Inter-
nacional d’escacsVila de Sort, que està previst que finalitzi avui amb el torneig de partides rà-
pides. Dels 37 participants, el millor local va ser Joan Griñó i la millor dona, GemmaViñes.

Els àrbitres lleidatans
Pons i Sarrat seguiran
a l’elit del Futsal

❘ LLEIDA ❘ Els àrbitres lleida-
tans de futbol sala Xavi-
er Pons i Héctor Sarrat
continuaran un any més a
Segona divisió després de
les proves efectuades a les
instal·lacions de la RFEF
a Las Rozas.Amés, dirigi-
ran el Marfil-Manresa de
la Copa Catalunya.

Espanya arranca amb
golejada l’Europeu
d’hoquei sobre herba

❘ BLOOM ❘ La selecció espa-
nyola d’hoquei sobre her-
ba va arrancar amb una
contundent victòria la se-
ua participació en el Cam-
pionat d’Europa que es
disputa a la localitat belga
de Bloom, després d’im-
posar-se ahir per 6-1 a la
RepúblicaTxeca.
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