SEGRE
Dilluns, 29 de juny del 2015

POLIESPORTIU

ESPORTS

15

Tres lleidatans en l’Estatal de ciclisme

Àngel Grau va patir un accident amb Rocky Florensa a la Superfinal i no va poder lluitar pel triomf.

❘ CÀCERES ❘ Els lleidatans MarcVilanova, Rubén Caseny iArnau
Solé van participar ahir en la
prova elit del Campionat d’Espanya de ciclisme, en la qual
es va imposarAlejandoValverde (Movistar) al davant de Car-

los Barbero (Caja Rural-Seguros RGA) i Jesús Herrada (Movistar).Vilanova (Start-Massi)
va ser el 47 i el seu company
Caseny va acabar el 104, mentre que Solé no va poder acabar per avaria.

Franc Serra s’emporta el
Dirt Track d’Agramunt
Segona prova puntuable de la Copa Rodi, amb uns 50 pilots
❘ AGRAMUNT ❘ El pilot barceloní
Franc Serra es va adjudicar
aquest cap de setmana la victòria en la categoria Open de
la segona edició del DirtTrack
d’Agramunt, prova puntuable
per a la Copa Rodi de l’especialitat. Serra es va imposar
davant de Joan Ramon Ribelles i Ferran Cardús, en una
Superfinal marcada per l’accident entre els lleidatans Àngel Grau –a la foto– i Rocky
Florensa, que va obligar a treure la bandera roja i a parar la

cursa uns minuts. L’incident
no va tenir conseqüències físiques per a cap dels dos, però els va impedir lluitar per la
victòria.
Prèviament, les categories
més petites (85 cc, 65 cc i
50 cc) ja havien delectat els
molts assistents reunits al voltant de l’oval del circuit i que
es van mantenir en suspens
fins passada la mitjanit de dissabte a diumenge. En 85 cc va
guanyar el lleidatà Jaume Gaya, que es va emportar les dos

mànegues i es va imposar així a Valeri Mascarilla i a Ferran Hernández. El millor en
65 cc va ser Julen Ávila, amb
dos segones posicions. El van
acompanyar en el podi Joel Esteban i Daijiro Sako. Pel que
fa a la final de 50 cc, va ser per
a Brian Uriarte, amb el lleidatà Pol Solà en segona posició
i Isaac Lara en tercera.
La pròxima cita de la Copa
Rodi de DirtTrack es disputarà el pròxim 18 de juliol aAlcarràs.

La calor modifica l’etapa de la Volta al Segrià
❘ EL PLA DE LA FONT ❘ Marcel Mor va
haver de modificar ahir el recorregut de la tercera etapa de
laVolta al Segrià a causa de les
altes temperatures i la meta de
Sucs va ser substituïda per la
del Pla de la Font.Avui, el rep-

te de cinc maratons en cinc dies afronta la quarta jornada,
amb sortida del Pla de la Font
i arribada a Benavent de Segrià. La Volta al Segrià és un
repte amb finalitats solidàries
en benefici d’AFANOC.

Inauguren a Àger el IV torneig de futbol sala

El CB Lleida celebra amb un sopar el final de la temporada
❘ LLEIDA ❘ El CB Lleida va celebrar aquest cap de setmana el
final de la temporada 2014/15
amb un sopar al qual van assistir més de 120 persones i en

el qual es va aprofitar per festejar els títols provincials dels
equips infantil, preinfantil i mini, i els premis individuals que
la Federació de Bàsquet va en-

tregar a Paula Ibáñez, Raquel
Ferrer, Anna Prim i Berta
Ibars. Les més petites de l’Escola del club també van rebre
un diploma.

❘ ÀGER ❘ El IV Torneig Internacional de futbol sala Àger-Balaguer-Os es va posar en marxa
ahir amb una cerimònia inaugural que va començar amb
una batucada a la plaça de la
Residència d’Àger. Des d’allà

els 150 jugadors, de 13 equips
(8 d’infantils i 5 d’alevins), van
desfilar acompanyats per voluntaris i nens de l’organització fins a la pista poliesportiva, on van rebre la benvinguda de les autoritats.

