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El Pardinyes, campió del torneig Orvepard

Miquel Àngel Pifarré ha estat un dels millors arquers a nivell estatal aquesta temporada.

Pifarré es queda fora
dels Jocs Olímpics

❘ lleida ❘ L’equip prebenjamí
del Pardinyes es va proclamar campió del torneig Orvepard, a l’imposar-se a la
final a l’Escuela de Fútbol
Oscense per un ajustat 1-0.
Els amfitrions es van classi-

ficar per a la final al superar
en semifinals l’Ivars d’Urgell
per un contundent resultat
de 4-0. Al partit per la tercera i quarta posicions del
torneig, l’Ivars va derrotar
el Bordeta.

L’arquer lleidatà no ha estat inclòs a l’equip masculí de Rio || “Estic
disgustat, perquè la temporada havia estat molt bona”, afirma
redacció

❘ lleida ❘ El lleidatà Miquel Àngel
Pifarré no serà als Jocs Olímpics de Rio, arran que la Federació Espanyola de tir amb
arc decidís ahir no incloure’l
a l’equip masculí malgrat els
grans resultats al llarg de la
temporada. L’arquer del Club
Tir amb Arc Pardinyes es va
mostrar molt disgustat quan
va conèixer la notícia, i va manifestar a SEGRE que “la temporada havia estat molt bona i
tenia la sensació que s’havia de
culminar sent als Jocs”.
Tanmateix, el lleidatà, de

23 anys, compta amb un gran
futur i està disposat a continuar treballant dur per a les
pròximes cites, marcant-se
com a nou objectiu la de l’any
2020 a Tòquio. Finalment, la
Federació Espanyola va decidir incloure a la llista per a
Rio el gallec Miguel Alvariño,
el madrileny Juan Ignacio Rodríguez i l’extremeny Antonio
Fernández, encara que el lleidatà havia aconseguit aquesta temporada la tercera millor
marca entre els quatre arquers
de la selecció.
Aquesta setmana, Pifarré,

que ocupa la posició 75 del rànquing mundial, ha competit en
la tercera cita de la Copa del
Món, a la ciutat turca d’Antalya, i ha aconseguit finalitzar al lloc 82 en la modalitat
d’arc recorbat.
A la prova disputada a Xangai va quedar el 33, mentre que
a Medellín va firmar una excel·lent novena posició, i a més
va aconseguir la medalla de
bronze per equips amb la selecció espanyola. A l’Europeu
d’Anglaterra, el lleidatà va ser
a la posició 17, el segon millor
arquer de l’equip espanyol.
efe

Mercedes domina
els lliures al circuit
urbà de Bakú
❘ bakú ❘ Lewis Hamilton
(Mercedes) va ser el més
ràpid als entrenaments
lliures del Gran Premi
d’Europa, que es disputa
al circuit urbà de Bakú.
Nico Rosberg va ser segon, mentre que Carlos
Sainz va acabar sisè i
Alonso, onzè.

La segona Lliga de
pàdel de Rosselló
reuneix 60 jugadors
❘ rosselló ❘ La segona edició de la Lliga de pàdel
de Rosselló ha reunit seixanta jugadors durant els
cinc mesos de competició.
Diumenge passat es van
disputar les finals en les
categories masculina (Primera i Segona), femenina
i mixta.

Lleida suma quatre medalles al Territorial
❘ manresa ❘ La natació lleidatana va sumar 4 medalles a la
Final Territoral benjamina.
Va destacar l’actuació d’Emma Carrasco (CN Lleida),
amb dos ors. Carrasco es va
imposar en Q64 estils i 200

lliures 11 anys. Berta Benseny (CEN Balaguer) també
va ser or en 200 lliures 11,5,
on Martí Ferrerol (CN Cervera) també va ser 1r. Carla
Carbonell (CN Cervera) va
ser bronze en 200 estils 11,5.

Estats Units, a semifinals de la Copa Amèrica
❘ Seattle ❘ La selecció dels Estats Units es va classificar per
segona vegada en la seua història per a les semifinals de la
Copa Amèrica Centenari, al derrotar (2-1) Equador. Dempsey i Zardes van marcar els dos gols nord-americans, mentre
que Arroyo va retallar distàncies als 73 minuts.

Els Cavaliers porten la final de l’NBA al desempat
❘ cleveland ❘ LeBron James va aportar 41 punts i va liderar els
Cavaliers en el triomf (115-101) davant els Warriors al sisè
partit de les finals de l’NBA (3-3). Curry va rebre una multa
de 25.000 euros per haver llançat el seu protector bucal al
públic quan li van assenyalar la sisena personal.

La selecció femenina de bàsquet serà a Rio
❘ nantes ❘ La selecció espanyola femenina de bàsquet va aconseguir ahir la classificació per als Jocs Olímpics de Rio al derrotar (70-50) Corea del Sud als quarts de final del Preolímpic
de Nantes, en un matx en el qual van tornar a destacar Alba
Torrens i Sancho Lyttle, amb 16 i 20 punts.

