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ATLETISME

RAIDS

Bon paper dels clubs gironins en la
primera jornada de la Lliga Catalana

Sainz guanya el
pròleg del Tunísia

Fins a set primers llocs van aconseguir els atletes, i van destacar en salts i llançaments
DdeG, l’Hospitalet de Llobregat

Bon paper dels equips gironins
en la primera jornada de la Lliga Catalana d’Atletisme, que es
va disputar dissabte a l’Hospitalet de Llobregat.
Vuit equips en categoria masculina i set en femenina (més el
Manresa, fora de concurs) participen en aquesta competició,
en el grup A, que viurà la segona jornada el dia 22 d’abril, al
mateix escenari.
En categoria masculina, la
victòria va ser per a l’amfitrió,
l’Hospitalet, que va aconseguir
sumar 191 punts, tretze més que
el segon classificat, el Laietània.
Però entre el segon i el cinquè
classificat, el Girona-Costa Brava, només hi havia vint-i-un
punts de diferència, amb la qual
cosa, pot passar de tot en la darrera jornada de la competició.
Lloret-La Selva, amb 174 punts
i GEiEG, amb 168,5, són els altres equips gironins que hi participaven.
Pel que fa a la categoria femenina, gran èxit del GironaCosta Brava, que va aconseguir
finalitzar en segon lloc, a només
dos punts del guanyador, el Joventut Atlètica Sabadell, mentre
que el GEiEG va acabar en el
quart lloc final.
Bones actuacions dels gironins

A àmbit individual, els atletes
gironins van tenir protagonisme
en les proves. Van quedar campions en les proves set dels nostres atletes, en un total de vint
proves. Francisco Tugores, del
Lloret la Selva, va aconseguir la
victòria en els 800 metres, amb

El pilot madrileny Carlos
Sainz va guanyar el pròleg del
Ral·li de Tunísia, que es disputava ahir a la localitat francesa de Niça. Sainz va aconseguir un avantatge de 4.7 segons sobre Luc Alphand,
guanyador del darrer Dakar.
En motos, Isidre Esteve, que
no va voler arriscar, va ser
setè en el pròleg, a 25 segons
del guanyador de l’etapa, el
francès David Castweu.

NATACIÓ

Lochte bat tres
rècords en els jocs
El nord-americà Ryan Lochte
s’ha conver tit en el protagonista dels darrers Mundials de
natació en piscina curta, celebrats a Shangai aquest cap de
setmana. Lochte va aconseguir batre els rècords de 200
esquena, dels 200 estils i fer la
seva mànega dels 4x100 estils.
També són destacables els
dos ors en menys de vint minuts de Lisbeth Lenton per
acumular-ne cinc al final.
DdeG

RÈCORD. Els atletes que van aconseguir el rècord gironí promesa dels 4x400 amb Carreres, Canals, Vinyals i Compte

un temps d’1:56.93, en una prova en la que Lluís Martín va ser
segon.
En salt d’alçada, Jorge Romero (Lloret-La Selva), va aconseguir el primer lloc gràcies a
un millor salt d’1,95 metres,
mentre que Carles Geronès
(GiCB) es va endur el primer
lloc en llançament de pes amb
una distància de 16,65 metres.
En noies, Àgata Colomer, del
GEiEG, va aconseguir el primer
lloc en llançament de martell
(38,60 metres), mentre que Paula Alejo (GiCB) va ser tercera
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amb una marca de 33,59. Laura
Carrión (GiCB) va vèncer en la
prova de 400 metres tanques,
amb un temps de 1:06.22, mentre que la grupista Marta Masferrer va finalitzar en segon lloc.
En salt amb perxa, doblet per
par t del Girona-Costa Brava,
amb el primer lloc per Fàtima
Bouamri (3,30 metres), mentre
que Jessica Soto, amb 3,10 metres, va ser segona.
Finalment, en 5000 metres va
haver-hi també victòria gironina, doncs Gemma Masnou va
aconseguir la victòria amb un

temps de 18:00.10, mentre que
Maria Gràcia Coll (GiCB) va ser
segona amb 18:14.10.
Cal destacar també l’actuació
de Xevi Carreres, que en els 400
metres tanques va aconseguir
fer la mínima per accedir als
campionats d’Espanya promesa, mentre que va participar en
el 4x400 que va batre el rècord
gironí promesa, rebaixant-lo en
més de tres segons, després de
12 anys. En aquesta prova el
combinat del GEiEG va ser segon i el del Lloret va acabar en
quarta posició.

CICLISME

Escuredo queda fora
de l’equip de velocitat
Josep Antoni Escuredo no formarà part de l’equip de velocitat que Espanya presentarà
en el Mundial de Burdeus, ja
que, aquest any, el seleccionador, Salvador Cabeza de
Vaca, creu convenient apostar
per un equip jove amb vistes
als Jocs de Pekin. Escuredo,
però, sí que participarà en les
proves de Keirin i de velocitat
individual en la cita mundial
que té lloc aquesta setmana.

OK LLIGA

El president del Tordera creu que
Lloret i Voltregà van pactar l’empat
Ramón Vinyoles va veure «coses estranyes» l’última jornada
Quim Grau, Girona

DdeG

EN ACCIÓ. Blanco (dorsal 3), entremig dels atletes de la prova

Blanco participarà en la segona
jornada de la Lliga de Clubs
Q.G., Iurreta/Girona

El lloretenc José Luis Blanco va
aconseguir finalitzar en sisè lloc
en la clàssica cursa de Iurreta,
amb un recorregut sobre 10
kilòmetres. Blanco, que ha iniciat un petit període de descans
després de la seva participació
en el Mundial de Cros de Fukuoka, va participar-hi sense haver entrenat en tota la setmana,
tot i que el temps final, 30.32. El

quenià Kirwa.
El recorregut, bastant pesat,
es va fer molt llarg per Blanco,
que ja té la vista posada en els
3.000 obstacles on, aquest estiu,
vol millorar les seves anteriors
actuacions.
De moment, Blanco sembla
que participarà en la segona jornada de la Lliga de Clubs i, possiblement, el 27 de maig serà al
Míting de Palafrugell.

La lluita per eludir el descens, entre el Grup Lloret i el Tordera
Grup Tarradellas, comença a caldejar-se. Després de la derrota,
aquest dissabte, del Tordera a la
pista del Tenerife, i de l’empat entre Lloret i Voltregà (empat que
deixa el Voltregà fora de perill i
amb el Lloret depenent d’ells mateixos per salvar-se), les acusacions de «resultat pactat» han començat a sortir. Així ho veu, com
a mínim, el president del Tordera, Ramon Vinyoles.
«Que es jugués el partit entre el
Lloret i el Voltregà quan ja se sabia el nostre resultat ja em sembla
injust» va començar declarant
Vinyoles, que va afegir que «això
va permetre que els dos conjunts
pactessin l’empat». Vinyoles creu
que el resultat va ser pactat perquè «si el teu equip va guanyant 10 i el porter ho està aturant-ho tot,
no és lògic que el canviïs per un juvenil». Vinyoles, parlant del partit que el seu equip ha de jugar el

DdeG

TENSIÓ. Una imatge del Tenerife-Tordera de dissabte passat.

dia 18 d’abril, va declarar que
«ara hem de pensar en guanyar
l’últim partit i esperar que l’Oviedo guanyi el Lloret».
Per la banda del Lloret, però,
es veu aquest final de lliga amb
optimisme. L’entrenador dels selvatans, Ricard Hernáez, va co-

mentar que «tenim tota aquesta
setmana per treballar» el partit davant un Oviedo ja baixat de categoria «no podem sortir, però, pensant que som superiors i que podem
guanyar. Ho haurem de treballar
a la pista i sense refiar-nos del rival si volem la permanència».

