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MÉS ESPORT

FLAIXOS

쩠 PATINATGE

Rècord català d’heptatló.
L’atleta del FC Barcelona
Cristina Bárcena va establir
un nou rècord català
d’heptatló (5.852),
superant per 9 punts la
plusmarca que mantenia
l’empordanesa Imma
Clopés des del 2000.
Bárcena, que va catapultar
la selecció catalana cap al
títol en l’estatal de
federacions, es va quedar a
només 8 punts del rècord
estatal i a 67 de la mínima
B per competir en el
mundial de Berlín.
쩠

Duran deixa l’Olesa i fitxa pel
Borges. El vilanoví Marc
Duran ha fitxat pel Borges
Grup Vall i ha deixat el
Bombons Blasi Olesa, en
què ha militat les dues
darreres temporades.
Duran, de 22 anys i
internacional absolut amb
la selecció espanyola,
formarà equip amb el xinès
Hu Bin –el millor jugador
del rànquing de la lliga–, i
l’anglès Andrew Baggaley.

쩠

Checa puja al podi als EUA.
Carles Checa (Honda) va
aconseguir el seu primer
podi de la temporada en el
mundial de superbike
després de ser segon en la
primera cursa de Salt Lake
City. El pilot de Sant Fruitós
de Bages només va ser
superat per Ben Spies
(Yamaha). En la segona
mànega va abandonar i ara
ocupa el novè lloc de la
general.
Cros ja acarona el títol
estatal de motocròs MX2. Joan
Cros (Kawasaki) va
aconseguir una altra
victòria en el campionat
estatal de motocròs MX2,
en la prova de San Esteban
de Gormaz, i s’acosta molt
al títol. Quan falta només
una prova per disputar-se,
el pilot català depèn d’ell
mateix per aconseguir el
títol final.

Pons, tercer en el Ral·li Rias
Baixas. Xevi Pons
(Mitsubishi Lancer Evo) va
acabar tercer el Ral·li Rias
Baixas, quarta prova
puntuable per al campionat
estatal. L’osonenc va
acabar a 24.9 del vencedor,
Sergio Vallejo (Porsche
911). En la general Pons és
segon, rere Fuster.
쩠

13

ARTÍSTIC

Kevin Bordas, del
Palafrugell, campió
català a Celrà
EL 9 / Girona

Dani Comas, en una zona del circuit. / EL 9

쩠 CICLISME

EUROPEU DE BICITRIAL

Dani Comas,
el millor en elit
쩠 El bescanoní Marc Prat és primer en júnior

쩠

쩠

EL 9

EL 9 / L’Escala

쩠 No hi va haver sorpreses, i
l’actual campió del món de bicitrial, el pilot de Gavà Daniel
Comas, es va imposar amb
gran claredat en el campionat
d’Europa de l’especialitat que
es va disputar aquest cap de
setmana al litoral de l’Escala.
Comas només va estar penalitzat amb set punts, mentre que
el seu immediat perseguidor, el
txec Vaclav Kolar, en va fer 37.
La diferència demostra l’actual
pes de Comas en el circuit actual.
Les vuit zones, que s’havien
de fer dues vegades, eren molt

espectaculars, aprofitant les roques que hi ha a primera línia de
mar, entre les zones de la Punta i
l’Olla.
En júnior també va guanyar
l’actual campió del món de la
categoria, el pilot de Bescanó
Marc Prat. En noies, les germanes Avant (Gemma i Mireia) van
superar les zones sense cap peu
i van encapçalar la classificació
de la categoria. La tercera classificada va ser Tatiana Janickova.
Els campions de les altres categories van ser Thomas Francisco (senior); Bernat Seuba (minime), Matej Popelka (benjamin);
Romain Leonard (poussin).

쩠 GOLF

El CG Girona serà la primera seu a
Catalunya del programa de Golf Adaptat
Girona. La

presentació del programa Golf Adaptat van fer-la
dos responsables de la federació espanyola, a la seu del Golf
Girona ahir a la tarda. Per posar-ho a la pràctica, el club de
Girona s’ha posat en contacte amb diversos centres de la
demarcació, com Mifas, la Fundació Ramon Noguera, la Font
de l’Abella, el CEE Palau, la Fundació Joan Riu i la Universitat
de Girona. La gerent del Golf Girona, Montse Ramió, va
explicar ahir durant l’acte que «és imprescindible la
col·laboració d’aquestes entitats per tirar endavant el
projecte». Pròximament s’organitzarà la jornada Vine i
prova-ho, com a taula de proves i punt d’arrancada d’una
molt probable entesa. / EL 9

쩠 El patinador del Palafrugell
Kevin Bordas va guanyar el
programa lliure del campionat de Catalunya juvenil, que
es va disputar el cap de setmana passat a Celrà. Les seves
dues actuacions en el programa curt i en el llarg van ser
molt bones i va superar clarament els seus rivals. En figures
obligatòries la seva actuació li
va valer el segon lloc, i va passar els mínims per accedir als
campionats estatals. També
van fer el programa lliure Aniol Barti (Aulet), que va ser tercer, i Albert Barros (Cornellà),
sisè.
En la categoria femenina, la
millor gironina va ser la patinadora del Llagostera Cristina
González, que va ocupar la
quarta posició, amb una puntuació de 298,80. La primera
posició en el programa lliure

쩠 TRIATLÓ

Kevin Bordas. / EL 9
va ser per a Míriam Moreno,
del Cerdanyola. Les altres gironines que van participar en
el programa lliure van ocupar
les posicions següents: Júlia
Vallverdú (Girona), setena;
Noemí Banegas (Cornellà),
novena; Ivette Jordà (Aulet),
quinzena; Ariadna Martos
(girona), 19a; Beatriz Garcia
(Lloret), 20a; Cristina Planagumà (Olot), 21a, i Ester Mansilla (Olot), 24a.

CAMPIONAT DE CATALUNYA

Nan Oliveras, títol
cadet a Mataró
EL 9 / Mataró

쩠 El triatleta cadet del CN
Olot va obtenir el títol de
campió de Catalunya en el
Ciutat de Mataró, prova que
es va disputar diumenge passat. La cita va disputar-se en
la modalitat de sprint amb
uns segments de 750 metres
de natació, 20 km en bicicleta
i 5 km corrent. A la cita de
Mataró, hi van participar 458
triatletes, molts dels quals
eren d’altres categories. La
segona posició en la categoria cadet masculina va ser per
a Genís Grau, del CN Castellfollit. Dos més van ser els
triatletes en formació de
clubs de la demarcació, que
van competir a Mataró. La

Nan Oliveras. / EL 9
més ben classificada va ser
Meritxell Figueres, del Triatló
Girona Costa Brava, segona
de la seva categoria i Marc
Hurtado del Girona Costa
Brava, tercer sub-23,
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