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Núria Gil aconsegueix el
bronze a l’Estatal indoor
REUS24.¬ La fondista del CN
Reus Ploms Núria Gil va haver de conformar-se amb la
tercera posició en la prova
dels1.500metresenelCampionat d’Espanya juvenil de
pista coberta, celebrat el
passat cap de setmana a
Sant Sebastià. Gil, que sortiaamblamillormarcadetotes les participants, va córrer amb febre i, tot i millorar la seva marca, va acabar
al tercer esglaó del podi.
Gil va disputar dissabte la
sevasèriedesemifinals,guanyant-la (4’48”30) i classificant-se per a la final. I ja el
diumenge,enlacursaquedecidia les medalles, la reusencanoesvatrobarbé,totique

L’atleta reusenca, que va
córrer la final amb febre,
tanca així la temporada
en pista coberta

vasercapaçderebaixarelseu
registrepersonaldel’any,deixant-lo en 4’42”01. Leticia
Fernández i Blanca Fernándezvanserprimeraisegona,
respectivament.
Amb aquest campionat
acaba la temporada de pista
coberta, tot i que no la d’hivern, ja que la reusenca encara haurà de participar al
Mundial de cros de la seva
categoria,aPraga(Txèquia).
Escoda, campió a Vilanova

D’altra banda, el fondista albinegre Senen Escoda va
guanyar diumenge la cursa
demuntanyade10kmdeVilanova i la Geltrú. Davant un
total de 284 atletes que van
arribarameta,Escodavafer
unamarcade34’28”després
de marcar el ritme durant
tota la cursa, imposant-se
amb gran autoritat sobre el
segon classificat, Abdeslam
Elquehebi (Independent).

Els jugadors del Sant Pere i Sant Pau intenten bloquejar un atac de la Universitat de Granada, que va remuntar fins a guanyar el partit. [FOTOGRAFIES: ALBA MARINÉ]

VOLEIBOL • SUPERLLIGA MASCULINA

Amarga derrota per a unSPiSP
que no jugarà el play-off pel títol
que va portar el conjunt andalús a igualar l’encontre.
Finalment, al tie-break, els
granadins es van imposar
per un ajustat 16-18 que despertava el SPiSP del somni
del play-off.
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U. Granada

No va poder ser. L’equip
tarragoní necessitava el
triomf per aspirar a les
posicions de play-off i el
tenia molt a prop, però
finalment va perdre i el
somni s’allunya de
manera definitiva.
Bru, de l’Ampolla, s’ha proclamat campió autonòmic a Vila-seca. [CEDIDA]

Pensant en el futur

L’afició va acompanyar en bona xifra el seu equip en l’últim partit a casa.
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Llàtzer Bru, nou campió
de Catalunya sub10

El Sant Pere i Sant Pau es va
acomiadar ahir de la seva
afició en el darrer partit de
la temporada com a local i
no va poder fer-ho amb una
victòria que, a més, era imprescindible per a seguir

REDACCIÓ.¬ El jove escaquista
de l’Ampolla Llàtzer Bru va
aconseguir ahir proclamarse campió de Catalunya en
categoriasub10,dinselcampionat autonòmic que fins
avui es disputa a Vila-seca.
Amb aquest triomf, el tarragoní s’ha guanyat el passaport per a disputar el pròxim mes de juliol el Campionat d’Espanya, que tindrà
lloc a Galícia.
Bru va aconseguir el seu
ceptre amb un total de set
punts, superant en només
mitja unitat el segon classificat,JordiJané.Ahir,enl’última partida, l’escaquista de
l’Ampolla va signar taules
ambÀlexEstellé–vuitèclassificat–,resultatquelivaservir per alçar-se amb la victòria final.
Pel que fa a la resta de categories, en sub12 el nou
campió de Catalunya és Jo-

sé Pérez (Balaguer), amb set
punts, seguit per Carlos Rojano (6,5) i Gal·la GarcíaCastany (6).
Marc Mallol, quart

En el torneig sub14, el tarragoní Marc Mallol va finalitzar en quarta posició, amb
un total de sis punts, després que ahir va caure derrotat en el seu duel directe
amb Marc Sánchez, segon
classificat final. En cas de
victòria, Mallol s’hagués
proclamat campió de Catalunya, títol que va recaure
en Imar Tallo.
Finalment, i pel que fa a la
categoria sub16, Àlvar Alonso (Girona) va fer bons els
pronòstics i es va fer amb la
primera posició després de
signartaules,aconseguintaixí un títol que se li va escaparl’anypassat.Segonvaser
Jordi Coll (Balaguer).

optant a classificar-se per
al play-off pel títol, fita que
ara és ja totalment impossible a falta d’un partit per
a la finalització de la temporada.
El conjunt entrenat per
Blas Ortega va iniciar l’encontredemaneraimmillora-

ble, dominant els dos primers parcials i adquirint un
avantatgede2-0almarcador
queeldeixavaanomésunde
la victòria.
A partir d’aquest moment,
però, va arribar la reacció de
laUniversitatdeGranada,liderada per Nogal i Torres i

Tot i això, els tarragonins
han aconseguit sense problemes el principal objectiu per aquesta temporada,
que era mantenir la categoria per a la pròxima campanya. Ara ja toca pensar en
el futur i el club està treballant en la confecció de la
plantilla que afronti el nou
any a la Superlliga, en què
caldrà reforçar algunes posicions de l’equip degut a la
nova normativa que redueix la quantitat d’estrangers
en cada equip.

DUATLÓ CROS

Els equips femení i júnior del CN Reus Ploms es
proclamen campions de Catalunya de duatló cros
L’equip femení del
CN Reus Ploms s’ha fet amb
eltítoldelaLligaNacionalde
duatló cros en la prova celebrada a Vilanova i la Geltrú,
l’últimacitad’aquestacompetició.EnaquestaLligapuntuenlessismillorsposicionsde
lesdeuprovesrealitzadesiel
clubreusencn’haguanyatsis.
Així,elclubplomistahaconqueritunnoutítolcatalàque
s’afegeix als ja aconseguits
aquesta temporada en el duatló de carretera.

REUS24.¬

IvetFarriols,MireiaSantesmases i Judith Casas, doncs,
s’han coronat com a campiones de Catalunya de duatló
cros, en la prova celebrada
aquestpassatcapdesetmana,
fent pujar el seu club al lloc
més alt del podi. Els èxits no
hanacabataquí,jaquel’equip
júnior format per Adrià Escrich, Marc Casals i Eric Moreno també s’ha proclamat
campió de Catalunya.
Encanvi,encategoriamasculina no hi hagut tanta sort

i el CN Reus Ploms ha finalitzatenelsegonllocdelaLliga. En la prova de Vilanova
es decidia la classificació final, però el club reusenc no
hapogutcomptarambelseu
millorduatleta,EduardBarceló, per motius professio-

En categoria masculina
absoluta, els plomistes
van acabar el campionat
en segona posició

nals, i s’ha hagut de conformar amb el subcampionat.
D’altrabanda,SantGuimde
FreixenetvaacollirlacinquenaprovadelCircuitCatalàde
duatlódecarretera.L’equipfemení va aconseguir la primeraposició,mentrequeelmasculí va ser segon, degut a les
moltesbaixes.Elsdosequips,
però,tenenasseguradalavictòria en aquesta disciplina a
falta de quatre proves per al
finalijas’estanpreparantper
a les proves Nacionals.

