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ESPORTS

Triomf de Serra en el Dirt Track d’Alcarràs

El relleu femení de l’Esbufecs, campió mundial de retrorunning
❘ ESSEN ❘ L’equip de relleus femení 4x400 del Club Atletisme
Esbufecs, format per Marina
Castells, Doua Zaoui, Oxana
Bornjorn i Antje Strothmann,

es va proclamar el cap de setmana passat campió mundial
de retrorunning, en el campionat disputat a la ciutat alemanya d’Essen i en què van

participar 25 països. A part,
el club del Pla va aconseguir
11 medalles més representant
Catalunya, quatre de plata i set
de bronze.

❘ ALCARRÀS ❘ Max Serra, del
Su zu k i Grau R aci ng, va
aconseguir la victòria en la
categoria alevina de la prova
de la Copa Dirt Track Rodi
Michelin, que es va disputar
dissabte a Alcarràs. Per la

seua part, Ovidi Ramon va
ser segon en la prova Promo
i Ferran Cardús va tenir una
caiguda que li va impedir de
ser entre els millors en Open.
La pròxima prova serà el 6
d’agost a l’Albi.

Doble medalla per al Club Kayak Mitjana
Campus Excellence de bàsquet de Mollerussa ■ La tercera edició del Campus Excellence de bàs-

quet va reunir durant una setmana 45 participants, que van poder completar diverses sessions
de tecnificació, en una activitat organitzada pel Club Bàsquet Mollerussa. A més, els jugadors
van poder disfrutar d’una excursió de lleure a les instal·lacions de Port Aventura.

❘ CAMARASA ❘ Josep Maria Eritja,
representant del Club Kayak
Mitjana, va aconseguir el
cap de setmana passat dos
medalles en el Campionat
d’Espanya de descens, que
es va disputar a Camarasa.

Eritja va ser medalla d’or en
la categoria veterà clàssic,
mentre que en estil esprint va
aconseguir la plata. En categoria sènior masculina, David Martínez va aconseguir
acabar en quarta posició.

Jan Rubio, finalista
del Circuit Juvenil
d’Estiu del CT Urgell
❘ LLEIDA ❘ Jan Rubio va ser
el jugador més ben classificat del CT Urgell al Circuit Juvenil d’Estiu, que
s’ha disputat a les instal·lacions de l’entitat. Rubio va
ser finalista en categoria
alevina masculina, després de caure davant d’Ichiro Fontova (7-5 i 6-2).

El Sícoris, campió
de l’Estatal de joves
promeses de descens

La lleidatana Anna Prim, amb la selecció sub-13
❘ LLEIDA ❘ La lleidatana Anna Prim,
jugadora del CB Lleida, ha estat
convocada per la selecció espanyola sub-13 per a la concentració que se celebrarà a la ciutat de
Guadalajara del 4 al 6 d’agost.
Prim ha estat seleccionada entre

un grup de 60 jugadores nascudes
entre el 2002 i el 2003. La jugadora lleidatana ja va formar part
al maig de la selecció espanyola
que va participar en el torneig
Pablo Barbadillo, a la localitat
madrilenya de Tres Cantos.

❘ CAMARASA ❘ El Sícoris Club
va ser el primer classificat
en el Campionat d’Espanya de joves promeses de
descens, que es va disputar a Camarasa, després
de sumar cinc podis. Per
la seua part, el Piragüisme
Balaguer va aconseguir
una medalla.

