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FUTBOL SALA

Lleida obté tres medalles
estatals amb les seleccions

El Linyola
perd el tercer
partit de la
temporada

Dos ors i una plata en els campionats infantils de bàsquet i handbol
FCBQ

REDACCIÓ

❘ HUELVA/BLANES ❘ L’esport de base de Lleida va aconseguir ahir
tres medalles amb les seleccions
catalanes als Campionats estatals de bàsquet i handbol, que
s’han disputat a Huelva i Blanes,
respectivament. Àlex Rubín de
Celis (Joventut de Badalona) i
Adrián García (CB Pardinyes)
van aconseguir l’or en el torneig
infantil de bàsquet, i Anna Prim
(CB Lleida) va obtenir la plata
en la mateixa categoria, mentre
que en el torneig d’handbol infantil femení, Merli Baró i Katy
Tyaglyay (Associació Lleidatana) van aconseguir també l’or,
amb la qual cosa rubriquen una
jornada històrica per a la base
lleidatana.
Les seleccions catalanes infantils de bàsquet, que partien
com a favorites, van sumar un
doblet a Huelva. L’equip masculí, amb Rubín de Celis i García,
es va imposar a la final a una
altra de les candidates a aconseguir la medalla d’or, Madrid,
per 52-56, en un partit en el qual
els lleidatans van estar entre els
jugadors destacats. Adrián va
ser el més valorat de la final,
amb 18 punts, gràcies als seus

FUTBOL
Rubín de Celis i Adrián García, a terra al costat del trofeu de campions i els seus companys d’equip.
FCBQ

Rooney iguala
el rècord de
Bobby Charlton
❘ MANCHESTER ❘ Wayne Rooney
va fer un pas més cap a la llegenda al Manchester United
a l’anotar, a la Copa d’Anglaterra i davant del Reading,
el seu gol 249, que l’iguala a
Bobby Charlton com a màxim golejador de la història
dels red devils. El United va
guanyar 4-0 i va passar ronda de la FA Cup, on hi haurà
també el City, que es va classificar ja divendres, i equips
com l’Arsenal, el Leicester o
el Watford. El Liverpool juga avui davant del Plymouth
Argyle i el Chelsea, davant
del Peterborough United.

CINC MEDALLISTES

Àlex Rubín de Celis, Adrián
García, Anna Prim, Merli
Baró i Katy Tyaglyay van ser
els lleidatans a les finals
9 punts i 14 rebots, mentre que
Rubín de Celis va aportar una
assistència com un dels directors
de joc de la selecció catalana,
seguint els passos del seu germà
gran, Marc, jugador de l’Actel
Força Lleida a la LEB Or. Catalunya va començar el partit
amb dubtes i al descans perdia
28-25, però a la segona meitat
va remuntar per acabar aconseguint la medalla d’or.
Per la seua part, Anna Prim
també va ser una de les més destacades a la final del torneig infantil de bàsquet en categoria
femenina, en la qual Catalunya
va acabar perdent (57-75) davant de la selecció d’Andalusia.
La jugadora del CB Lleida va
ser la màxima anotadora del
partit per a Catalunya amb 10
punts, encara que la selecció va
anar perdent les seues opcions a
mesura que transcorria la final.
Al descans, Catalunya perdia
per 30-39 i les andaluses van
sentenciar a la segona meitat
per acabar sumant l’or a Huelva. A més, la selecció catalana
femenina va estar dirigida pel
lleidatà Lluís Biosca.
Mentrestant, a Blanes, les jugadores del planter de l’Associ-

❘ ESPLUGUES DE LLOBREGAT ❘ El Linyola, segon classificat, va
perdre ahir el tercer partit de
la temporada, al Grup 2 de la
Tercera divisió Nacional de
futbol sala, davant de l’Esportiu Alheña Sant Josep (64). Els lleidatans es van avançar en el marcador gràcies al
gol de Marc Poblet, però ben
aviat van veure com els barcelonins donaven la volta al
marcador (3-1), resultat amb
què es va arribar al descans.
A la segona meitat, el Linyola
va retallar distàncies amb un
gol de Xavier Alis (3-2), però
finalment els locals es van
imposar amb contundència
(6-4). Avui, Lo Caragol i l’Alcoletge tanquen la jornada
amb un derbi lleidatà al pavelló dels Magraners (12.00
hores).

Anna Prim, amb la resta de les companyes de la selecció catalana infantil, medalla de plata.

NBA

ació Lleidatana van aconseguir
amb Catalunya la medalla d’or
a l’imposar-se a la final al País
Valencià per 26-21. Tant Katy
com Merli van tenir un paper
fonamental en la victòria de la
selecció, i Tyaglyay va ser la màxima golejadora, amb 10 gols,
35 en tot el campionat.
Les dos del planter van prendre així el relleu de Jennyfer
Nana i Mireia Caldes, que també van ser campiones estatals
amb la selecció catalana en el
seu període com a infantils.
Val a destacar també que Dolo Martín i Maria Cadens, exjugadores de l’Associació Lleidatana d’Handbol, van aconseguir
la medalla d’or com a seleccionadores de l’equip de categoria
cadet femenina de Catalunya en
el torneig disputat a la localitat
gironina de Blanes.

Els Grizzlies
superen els
Warriors

Merli Baró i Katy Tyaglyay, amb la medalla d’or a l’Estatal.

❘ OAKLAND ❘ Els Memphis Grizzlies de Marc Gasol es van
imposar ahir a la pròrroga
(119-128) als Golden State
Warriors, per als quals el base Stephen Curry va anotar
40 punts. Aquesta és la segona derrota en els deu últims
partits dels Warriors, que
només han perdut sis partits
en el que va de temporada.
Per a aquesta victòria va ser
clau l’aportació del pivot
Marc Gasol. El de Sant Boi
va aconseguir 23 punts, cinc
rebots i tres assistències en
41 minuts.

