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Sort acull la Copa d’Espanya d’estil lliure
La nova edició de la Nectarina Atlètica va ser un èxit de participació malgrat la calor.

La Nectarina Atlètica
reuneix 500 participants

❘ sort ❘ Sort va acollir ahir la
segona jornada de la Copa
d’Espanya d’estil lliure, en la
qual es van decidir els guanyadors de les catorze categories. Els dos clubs dominadors van ser el Club Kayak

Sort i el Club Salt-Ter, que
es van repartir les victòries
en cada modalitat. Els guanyadors representant el club
pallarès van ser Ona Baró,
Kira Carreto, Adrià Ovando
i Maximiliano Montoya.

Antoni i Rosamari Carulla van guanyar en la distància de 10 km ||
Martí Sabater i Angèlica Damoc es van imposar a la prova de 5
redacció

❘ alcarràs ❘ La Nectarina Atlètica Fruits de Ponent d’Alcarràs,
una de les cites clàssiques del
calendari estiuenc de la Lliga
de Ponent, va reunir ahir 500
participants en una edició amb
dos recorreguts de deu i cinc
quilòmetres, a més de proves
infantils i una caminada popular. A la prova llarga, el guanyador en categoria masculina
va ser Antoni Carulla (Runners
Balaguer), que es va imposar
amb un temps de 34:48, seguit
de Ramon Carulla (La Guineu),

a 48 segons. El podi el va completar Josep Segura, que va
entrar a 1:01 del vencedor. En
categoria femenina, la primera
classificada va ser Rosamari
Carulla, germana del segon
classificat a la prova masculina. L’atleta de La Guineu-Logiesport va fer un pas important per revalidar el seu títol
a la Lliga Ponent a l’acabar la
prova amb un temps de 39:57.
Elisa Lladós (Clos Pons Thai
Runners) va ser segona, a 4:36
de la vencedora, i Ariadna Jofre (The Spartanners) va aca-

bar tercera a 6:06. Quant a la
prova de 5 km, el guanyador
en categoria masculina va ser
Martí Sabater (Logiesport-Tallers Enric), amb un registre de
17:28. Sergi Nunes (Runners
Balaguer) va acabar segon a
13 segons, i Nathan Nicholson
va completar el podi amb un
crono de 17:46. En categoria
femenina, el triomf va ser per a
Angèlica Damoc (21:37), seguida de Maria Bertran (Esports
Truga), que va entrar a 20 segons, i Ruth Martí (CA Ascó),
a 53 segons.

Victòries de Bru i Banlles a la Lliga de pista
❘ Lleida ❘ Els corredors Cristina
Bru i Joan Banlles, entrenats
pel tècnic Ramon Simó, es
van adjudicar la victòria en
la classificació general de
la segona prova de la Lliga
Catalana de pista disputada

dijous al velòdrom de Montroig (Tarragona). Per la seua
banda, Alfred Bonastre va
ser tercer a la general absoluta, i al seu torn Albert
Masana va ser setè i Carles
Giralt, dotzè.

Triomf del Team Torrentó a Motorland
La clàssica Trenkacames de Rosselló estrena la modalitat de parelles
❘ rosselló ❘ La Trenkacames de
Rosselló, prova de les Trail
Running Series Lleida, va estrenar a l’última edició la modalitat de parelles, que van

disputar la prova lligades pel
canell sense poder separar-se.
Els guanyadors d’aquesta nova modalitat van ser Jèssica
i Andreu, que van acabar en

un temps de 56:04. La prova
de 9,5 quilòmetres va ser per
a Àngel Vidal (Clos Pons Thai
Runners) i Laura Castellarnau
(Team Blue Motors).

❘ alcanyís ❘ Marc Alcoba, pilot de l’equip lleidatà Team
Torrentó, va aconseguir ahir
la victòria en la categoria
SuperStock600 de la prova
del Campionat d’Espanya de
velocitat que es va disputar

a Motorland. El pilot sub-21
va aconseguir retallar diferències respecte al líder del
campionat, i Juan Bellver va
acabar a la quarta posició, la
qual cosa li permet escalar
posicions.

