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Segon podi per
a Arnau Farré
en el Mundial
El pilot de Vilanova de Segrià torna de Suècia
amb dos terceres posicions || Sis de sis per a
Toni Bou en la categoria absoluta
REDACCIÓ

❘ BORAS ❘Arnau Farré va finalitzar
ahir en tercera posició la segona jornada en el Gran Premi de
Suècia, disputat a Boras, en el
que va significar el segon del cap
de setmana i el segon en el Mundial júnior. El jove pilot deVilanova de Segrià va demostrar així el seu potencial i la seua capacitat de ser amb els millors,
després de dos Grans Premis
amb molta pressió. Al Japó va
firmar un setè i un quart, i a la
República Txeca un vuitè i un
onzè.Amb aquests dos tercers a
Boras, Farré guanya un lloc a la
classificació general i es col·loca sisè, amb un total de 65 punts.
El seu company d’equip a la Federació Espanyola, Miquel Gelabert, es va convertir en el nou
líder, amb 84 punts, després de

sumar dos quarts llocs a Suècia.
El circuit escandinau presentava 12 zones, algunes de molta dificultat.Arnau Farré va completar la primera mànega amb
19 punts, la segona amb 17 i la
tercera de nou amb 19, firmant
així una penalització total de 55
punts. El guanyador final de la
prova va ser el britànic Jack Price, intractable amb 40 punts, seguit d’un altre britànic, Iwan Roberts, que va firmar així un bon
cap de setmana, després de la

EN PROGRÉS

Aquests dos podis a Boras
suposen els dos primers
que aconsegueix el pilot
lleidatà al Mundial

Arnau Farré, a la dreta, va pujar dos vegades al podi en el GP de Suècia.

victòria de dissabte.Arnau Farré va acabar empatat a punts
amb el seu company Miquel Gelabert, però finalment es va quedar la tercera posició de podi
gràcies a tenir més zeros. De fet,
el lleidatà va marcar més zeros
que el mateix guanyador, Jack
Price.

FUTBOL

La FIFA admet
que perillen els
Mundials de
Rússia i Qatar
Si es demostra que
va existir corrupció
❘ ZURIC ❘ La FIFA va admetre per
primera vegada que es podria
anul·lar el procés d’elecció de
les seus dels mundials de futbol del 2018 i el 2022, Rússia i Qatar, respectivament, si
es comprova que actes de corrupció van influir de forma
determinant en la decisió final.
Així ho va assenyalar ahir
el president de la Comissió
d’Auditoria i Compliment de
la FIFA, Domenico Scala, que
va ser encarregat pel president en funcions, Joseph Blatter, de dirigir reformes estructurals en l’organització davant dels escàndols de corrupció que l’afecten.
“Si sorgissin proves que
l’elecció de Qatar i Rússia només es va produir gràcies a la
compra de vots, llavors l’elecció podria ser invalidada”, va
declarar Domenico al diari
suís SonntagsZeitung, però
va indicar que aquesta evidència encara no ha aparegut.
La Justícia suïssa investiga
suposats actes de corrupció
en la designació de les dos
seus.

El Marqués CB Lleida seguirà a Segona Catalana
❘ LLEIDA ❘ L’equip sènior femení Marqués CB Lleida seguirà a Segona Catalana, a l’imposar-se ahir en el tercer i definitiu partit del
play-off per la permanència al Caldes, per 71-66. En el primer partit, les lleidatanes van guanyar de 19 punts i després a Caldes
van caure de 3, de manera que va ser necessari un tercer matx.

Eva Ledesma s’imposa en el Triatló de Vinaròs
❘ VINARÒS ❘ La lleidatana Eva Ledesma (Club EsportiuTri 4.40) es va
adjudicar ahir la victòria en el XXVI Triatló de Vinaròs (Castelló) on va arribar a la meta amb un temps de 2 h 10’07”. La prova començava amb la natació (1,5 km), continuava amb el ciclisme (40 km) i finalitzava amb la cursa a peu (10 km).

Gerard Porras, millor marca europea júnior de l’any
❘ LLEIDA ❘ L’atleta lleidatà Gerard Porras lidera el rànquing europeu
júnior de l’any dels 110 metres tanques després de fer dissabte un
temps de 13”85 al XVIITrofeu Internacional Ciudad de Salamanca. Gerard, que va aconseguir la mínima per a l’Europeu júnior,
correrà el dia 27 a la Junioren Gala de Mannheim (Alemanya).

El britànic Kennaugh, primer líder de la Dauphiné
❘ ALBERTVILLE ❘ El ciclista britànic Peter Kennaugh, de l’equip Sky, va
conquerir ahir en solitari la primera etapa del Criterium Dauphiné Libéré (França), disputada sobre un recorregut de 132 quilòmetres entre les localitats d’Ugine iAlbertville. L’espanyolAlejandro Valverde va ser vuitè a 12 segons del vencedor.

El Fraga, campió de la Regional Preferent Aragonesa
❘ FRAGA ❘ La UD Fraga, que ja havia sigut campiona del seu grup en
la Regional Preferent Aragonesa, es va proclamar ahir vencedora
absoluta dels dos grups d’aquesta categoria aAragó, després de golejar el Cariñena per 4-1, informa José Díaz.

La selecció femenina d’handbol s’atansa al Mundial
❘ LAS PALMAS ❘ La selecció espanyola femenina d’handbol va fer un
pas de gegant per segellar el seu bitllet per al Mundial de Dinamarca 2015, al vèncer ahir per 25-19 Eslovàquia.

En la categoria absoluta,Toni
Bou va continuar imparable el
camí cap al seu novè Mundial
a l’aire lliure, després de sumar
ahir a Boras la sisena victòria
consecutiva. El pilot de Piera es
va imposar, amb 25 punts de penalització, a Adam Raga (28) i
Albert Cabestany (45). El quart

lloc va ser per a Jeroni Fajardo.
Amb aquesta victòria,Toni Bou
suma el ple de puntuació (120)
i avantatja en 28 Raga i en 34
Fajardo.
El pròxim cap de setmana es
disputen a la localitat de Penrith, a la Gran Bretanya, dos proves més del Mundial.

