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ESPORTS

La Montsec Ultra Trail reuneix 300 atletes
El CTT Balaguer ascendeix el segon equip a la Divisió d’Honor
❘ BALAGUER ❘ El CTT Balaguer tindrà un representant en les dos
categories més altes del tenis
taula estatal femení, després
que el segon equip ascendís

diumenge a la Divisió d’Honor, a la fase celebrada a Collado Mediano (Madrid). L’equip
format per Loredana Dorca,
Gemma Lladonosa, Clàudia

Cejas i Vinyet Solans va vèncer dissabte el Xeal gallec per
4-0 i va segellar l’ascens davant
del CTM Progreso de Madrid
per 4-2.

❘ ÀGER ❘ La sisena edició de la
Montsec Ultra Trail, disputada dissabte per la vall d’Àger,
va congregar uns 300 atletes.
Pepelu Ballester i Carmen
Palacín van ser els guanyadors de la prova llarga, de

106 quilòmetres, i al seu torn
Carlos Bartrina i Oana Mihalcea van guanyar la marató i Jordi Torrelles i Lola
Brusau van ser els vencedors
en Mitja Marató, distància
que s’estrenava aquest any.

Diego Tamayo guanya la Gran Fons Ponent
Vuitena trobada de futbol sala ■ Alcoletge va acollir dissabte passat la vuitena trobada de de-

butants, que va comptar amb la participació de nou dels catorze equips de Lleida que debuten
aquesta temporada, concretament el CFS Almacelles, Alcoletge, Corbins, CFS Balaguer Vedruna, FS Solsona, ACLE Guissona, CE Maristes Montserrat i Episcopal, que va aportar dos equips.

❘ ALMENAR ❘ La Gran Fons Ponent d’Almenar va coronar
diumenge passat, com a guanyador de la prova reina de
90 quilòmetres, el colombià
establert a Alcarràs Diego
Tamayo, guanyador de la Ti-

tan Desert l’any 2015. La cita
estrenava dates i ho va celebrar amb 210 participants.
Aleix Sierra i Ly Castro van
guanyar la distància de 60
quilòmetres i Roger Canela i
Verònica Pons, la de 30.

Triomf de Manuel
i Víctor Craviotto,
a la Copa d’Espanya
❘ TALAVERA ❘ Els germans Manuel i Víctor Craviotto, del
Sícoris, van guanyar el K2
de la primera Copa d’Espanya Màster de marató,
en què Joaquim Martínez
i Làurea Huguet, del Mitjana, van quedar sisens.
Rafa el Herrera va ser setè
en K1.

La Marxa per la Vinya
Clos Pons, amb
330 participants

Victòria lleidatana al Circuit d’Alcarràs
❘ ALCARRÀS ❘ El Circuit d’Alcarràs va
acollir el cap de setmana passat
la primera prova del Campionat
Mediterrani de Velocitat (CMV),
Campionat Català de Clàssiques
i Campionat Clàssiques Zona
Nord. En la categoria Open 600

es va imposar el pilot lleidatana Ferran Torrentó, que va superar David Serra i Said Dahan.
En Open 1.000 va guanyar Marc
López, Manel Segarra es va emportar la victòria a Maxiclasics i
Alberto Martínez, a Clàssiques.

❘ ALBAGÉS ❘ Un total de 330
participants, el màxim de
places ofertes, es van reunir diumenge a l’estrena
de la Marxa per la Vinya
Clos Pons, que es va celebrar en benefici de l’Associació Espanyola contra
el Càncer de Catalunya
(AECC).

