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Peterhansel, nou líder i
Sainz es retira en cotxes

Anna Prim.

Al precipitar-se per un barranc dijous passat, tot i que va acabar aquella etapa
EFE

REDACCIÓ/AGÈNCIES

❘ ORURO ❘ El pilot francès Sébastien Loeb (Peugeot) va guanyar
ahir la cinquena etapa, la seua
segona en aquest Dakar, amb
un temps de 2:24.03 hores, seguit pel català Joan Nani Roma
(Toyota), a només 44 segons, i el
també gal Stéphane Peterhansel, que va assumir el liderat, a
1.31 minuts. Per la seua part,
Carlos Sainz (Peugeot), campió
el 2010 i tercer el 2011 i un dels
màxims favorits al triomf final,
ja no va prendre la sortida ahir i
va abandonar la carrera després
de finalitzar la quarta etapa a
2:19.31 hores del guanyador. El
seu cotxe es va precipitar per un
barranc, va fer diverses voltes
de campana i va quedar destros-

❘ PALOS DE LA FRONTERA ❘ La selecció catalana infantil femenina de bàsquet, en la qual
figura la lleidatana Anna
Prim Giró (CB Lleida), es va
classificar ahir per a la final
del Campionat d’Espanya de
seleccions autonòmiques que
es disputa en terres de Huelva. Ahir, a la semifinal disputada a la localitat de Palos
de la Frontera, Catalunya es
va imposar clarament al País
Valencià per 63-34.
Prim, que va ser la jugadora que més minuts va disputar del seu equip (23), va
anotar 4 punts i va liderar el
combinat. La final es disputarà avui a les 11.00 i el rival
serà Aragó o Andalusia.

JORNADA ESCURÇADA

La jornada, que era de
447 km, va ser escurçada
a 219 a causa de les pluges
que van caure a la zona
El francès Stéphane Peterhansel durant un tram de l’etapa.

sat, fins al punt que es van salvar de miracle dos espectadors.

Isidre Esteve segueix molt bé
Pel que fa al pilot d’Oliana
Isidre Esteve (Mitsubishi), està progressant en cada etapa i
confirma que el coixí intel·ligent que porta adaptat al vehicle
respon molt bé. Ahir el lleidatà
va arribar a meta al lloc 37è (a
1h22’21” del vencedor) i encapçala la categoria T1S de cotxes.
“Estem contents perquè, com
més difícils són les coses, més
bé ens va. El cotxe està sencer,
sense cops ni fallades, i això ens
dóna tranquil·litat en les etapes següents”, va explicar un

La lleidatana
Anna Prim, a la
final Estatal
infantil

Isidre Esteve que va destacar
la tasca del seu copilot, Txema
Villalobos.
La jornada comprenia un trajecte de 447 quilòmetres cronometrats entre les ciutats bolivianes de Tupiza i Oruro, però va
ser escurçada a 219 quilòmetres
per les pluges que van caure.
En motos, el vencedor va
ser el britànic Sam Sunderland (KTM), que va invertir un
temps de 2:21.54 hores, seguit
pel francès Adrien van Beveren (Yamaha), a 7.19 minuts, i
el català Joan Pedrero (Sherco)
a 9.31, mentre que el castellonenc Joan Barreda (Honda) va
quedar a 42.27.

FUTBOL

CLASSIFICACIONS
5A ETAPA COTXES

5A ETAPA MOTOS

1. S. Loeb (FRA)

2:24.03

2. J. ROMA (ESP)

a 44”

3. S. Peterhansel (FRA)

a 1’31”

4. C. Despres (FRA)

a 10’33”

37. I. ESTEVE (ESP)

a 1h22’21”

GENERAL COTXES

1. S. Peterhansel (FRA)

1. S. Sunderland (GBR)

2:21.54

2. A. Van Beveren (FRA)

a 7’19”

3. P. Gonçalves (POR)

a 9’55”

4. G. FARRÉS (ESP)

a 14’57”

39. L. SANZ (ESP)

a 51’45”

GENERAL MOTOS

14:02.58

1. S. Sunderland (GBR)

15:22.05

2. S. Loeb (FRA)

a 1’09”

2. P. Quintanilla (CHL)

a 12’00”

3. C. Despres (FRA)

a 4’54”

3. A. Van Beveren (FRA)

a 16’07”

4. J. ROMA (ESP)

a 5’35”

4. G. FARRÉS (ESP)

m.t.

L’Stoke anglès
descarta la sortida
de Bojan Krkic
❘ LONDRES ❘ L’entrenador de
l’Stoke City i exjugador del
Barça, Mark Hughes, va assegurar ahir que confia en el
davanter lleidatà Bojan Krkic
i va descartar la seua sortida del club, tal com havia especulat la premsa britànica.
Hughes va dir que Bojan “és
una part important” en l’ambiciós projecte del club i que
tindrà més minuts.

HANDBOL ESPORT DE BASE

Tyaglyay i Baró, de l’Associació, juguen
avui la final de l’Estatal infantil
REDACCIÓ

Katy Tyaglyay i Merli Baró, les dos lleidatanes de l’equip català.

❘ BLANES ❘ La selecció catalana infantil femenina d’handbol, en la
qual figuren les jugadores lleidatanes Katy Tyaglyay i Merli
Baró, s’ha classificat per a la final del Campionat d’Espanya de
seleccions autonòmiques que es
disputa a Blanes i altres localitats gironines.
Per arribar a la final, Catalunya ha guanyat tots els partits.
En la fase de grups, va derrotar
el País Valencià, que serà el seu

rival a la final d’avui a Lloret
(11.00), per 28-23. En la segona
jornada, les catalanes vencien
Aragó per 22-15 i, en la tercera
i última de la primera fase, feien
el mateix amb Euskadi (26-25).
Després, a quarts de final, el
combinat català es va imposar
a Astúries per 22-10 i ahir, en
semifinals, va superar Madrid
per un clar 27-17.
Les dos jugadores lleidatanes
han gaudit de minuts durant la
competició, de forma que Merli

Baró ha aconseguit dos gols i
Katy Tyglyay, 25, màxima golejadora de la selecció catalana
fins al moment.
Baró i Tyaglyay són dos joves
promeses del planter de l’Associació Lleidatana d’Handbol i
val a destacar que la segona és
filla de la jugadora del primer
equip Yula Tyahlyay. Totes dos
van ser elegides com dos de les
setze millors de la seua categoria entre més de cent vint jugadores catalanes.

