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El Lleida.net, subcampió a Sant Sebastià
Djokovic i Wawrinka posen amb els trofeus de subcampió i campió, respectivament.

El suís Wawrinka destrona
Djokovic en el US Open

❘ SANT SEBASTIÀ ❘ El Lleida.net,
equip júnior del CB Lleida, es
va proclamar subcampió del
torneig Easo de Sant Sebastià, al caure a la final davant
de l’Agustinos de Lleó per
35-65. Les lleidatanes van

superar en la fase prèvia Getxo (71-35), Araba (24-73) i
Easo (51-55), però van caure
davant d’un Agustinos superior. El Lleida.net va aconseguir a finals d’agost l’ascens
a categoria preferent.

Supera en quatre sets l’anterior campió i número u del món || El títol
a Nova York li dóna accés als ATP World Tour Finals
AGÈNCIES

❘ NOVA YORK ❘ Stanislas Wawrinka
va superar per 6-7, 6-4, 7-5 i 63 el número u del món, Novak
Djokovic, per conquerir el US
Open, tercer gran del seu palmarès, després d’una final en la
qual va remuntar amb autoritat
i ara només li queda pendent
el torneig de Wimbledon per
completar el Grand Slam.
En el primer set, el suís va
deixar pistes del que li esperava al serbi, un Djokovic que
va començar llançat però que
va necessitar el tie-break per

tancar la mànega després de
deixar escapar, en el vuitè joc,
dos boles de set. Va començar
allà el malestar del tenista serbi, un número u del món incòmode però que ni de bon tros
va llançar la tovallola.
De fet, Djokovic es va refer,
a mitges, en el segon i tercer
sets, després de veure’s per
sota de Wawrinka. El doble
campió a Nova York (2011 i
2015) es va defensar com va
poder per seguir en la batalla
després de començar en els
dos sets perdent el servei. Dos

remuntades que no va arribar
a culminar Djokovic, que va
cedir els dos parcials per 6-4 i
7-5. En el quart set i amb l’atenció mèdica per unes ferides als
dits del peu dret, el camí va ser
massa costerut fins i tot per al
millor tenista dels últims anys.
De nou cedint el servei i veient
el rival indemne als seus atacs
en la restada, el campió de 12
de grans i defensor de la Gran
Poma va claudicar davant de
Wawrinka, que es va convertir
en el tercer jugador classificat
per als ATP World Tour Finals.
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Podi del Suzuki Grau Racing a l’Europeu
El Mollerussa presenta els 21 equips del club al Municipal
❘ MOLLERUSSA ❘ El CFJ Mollerussa va presentar dissabte els 21
conjunts que formaran la seua
estructura per a la temporada 2016-2017, amb el primer

equip a Segona Catalana. El
club també compta amb un
filial que debutarà el cap de
setmana del 24 i 25 a Quarta
Catalana, mentre que el juvenil

milita a Primera. La presentació dels equips va ser la culminació del Memorial Joan Miró
de categoria alevina, en el qual
van participar 16 conjunts.

❘ MELK ❘ El txec Petr Vorliceck,
pilot del Suzuki Grau Racing,
va pujar al podi de la prova
del Campionat d’Europa de
supermotard que es va disputar a Àustria després de
ser quart i tercer a les dos

mànegues. Per la seua part,
Oriol Peris va firmar la dotzena i tretzena posicions. Finalment, Joan Lladós va ser
sisè i cinquè, per situar-se en
quarta posició a la general
del campionat.

