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Àlvar Alonso necessita només
unes taules per guanyar en Sub-16
REDACCIÓ.¬ En la categoria
Sub-10 Llàtzer Bru conti-
nua amb possibilitats de ser
campió de Catalunya de la
seva categoria, cosa que el
classificaria per anar al
Campionat d’Espanya que
es celebrarà el mes de juli-
ol a Galícia.

En categoria Sub-12, José
Pérez, del Balaguer, també
acaricia el títol i només una
derrota l’apartaria del pri-
mer lloc, encara que depèn
del desempat també seria
campió. A un punt de Pérez
estanenCarlosRojano, Mà-
xim Ventura i la revelació
deltorneig,MartinFosberg.

EncategoriaSub-14avuies
viurà una jornada no apte
per a cardíacs, ja que Marc
Mallol(Tarragona)hauràde
defensar el seu mig punt
d’avantatge enfront a rivals
de la talla com Marc Sán-
chez, Imar Tallo o Alex Vi-

dal. Qualsevol d’aquests
nomsavuipotsercampióde
Catalunya Infantil i tenir
dret ser integrants per pri-
mer cop a la historia de la
primera Selecció Catalana
Sub-14.

En la categoria sots16, Àl-
varAlonsojaestàacaronant

el títol que l’any passat se li
va escapar i després del seu
triomfd’ahirsobreSergiSu-
birats, ja té peu i mig al es-
glaó més alt del podi. Alon-
so treu un punt sencer als
seusperseguidorsinomésli
calen unes taules per ser
campió.

José Pérez, de la categoria sub-12 [CEDIDA]

VOLEIBOL

El SPiSP disputa avui el seu últim
partit a casa somiant amb el play-off
REDACCIÓ.¬ Avui (19.00 h), el
Sant Pere i Sant Pau s’aco-
miada de la seva afició en el
darrer partit a casa –penúl-
tim de la temporada– de la
fase regular de la Superlliga
devoleibol,quel’enfrontarà
a la Universitat de Granada
ja amb la permanència ga-
rantida i afrontant un nou
repte: el play-off pel títol.

L’objectiunoespresentafà-
cil, ja que el SPiSP està obli-
gat a guanyar els dos partits
que li queden i esperar l’en-
sopegadadelVecindarioPa-
seo Comercial o del Fábre-
gas MultiCaja, ambdós a un
punt dels tarragonins.

Per aconseguir la primera
de les dues victòries neces-
sàries, la directiva del SPiSP
ha decretat l’entrada gratuï-
ta per a tothom qui vulgui
veure en directe el darrer
partit de l’equip vermell al
Pavelló del Nàstic.

D’altrabanda,jas’hanapro-
vatelspreusdelsabonaments
per a la pròxima temporada,
queserande100eurosl’ordi-
nari, i de 50 euros el familiar

Tot i això, el club tarragoní
ha anunciat una sèrie de des-
comptes: del 20% si es com-
pra l’abonament abans de l’1

d’octubre; del 25% per als so-
cisdequalsevolentitatespor-
tiva de la ciutat per a la tem-
porada vinent; i del 50% per
a jubilats, pensionistes, estu-
diantsdelaURVotitularsdel
Carnet Jove. Aquests des-
comptes també s’aplicaran a
l’entrada,quecostarà10euros.

BÀSQUET

El CBT 2016
busca el camí
de l’ascens a
Extremadura
REDACCIÓ.¬ El CBT s’enfronta
avui (20.30 h) a domicili a
l’Extremadura Plasencia-
Galco, setè classificat de la
LEB Plata i que ja va derro-
tar els tarragonins en el par-
tit d’anada per 77-81.

En el duel d’aquest vespre,
l’equipentrenatperEsteban
Albert buscarà recuperar el
camí del triomf perdut el
passatdivendres–enserder-
rotatpellíder–i,depas,acos-
tar-sealesposicionsdeplay-
off, que ara es troben a dues
victòries.

TENNIS

El CST Cunit ja
està entre els
quatre millors
de Catalunya
REDACCIÓ.¬ El CST Cunit se-
gueix ampliant la seva es-
pectacular trajectòria al
Campionat de Catalunya de
Tercera, en què no perd des
del 2005 i en què ha passat
per la categoria coure,bron-
ze i plata fins a debutar en-
guany a la categoria or.

Jaenaquesta,elscunitencs
handonatlagransorpresaen
derrotaralsquartsdefinalel
CT Hispano Francés, triple
campió, a domicili i per un
contundent 1-4.

Asemifinals,s’enfrontaran
al CT Barcino, segon favorit.

El Reus Deportiu celebra la medalla de bronze aconseguida a Alcoi. [REUS24.COM]

Les patinadores roig-i-
negres acaben per
darrera de l’Olot i el
Masnou, però s’han
classificat per al
Campionat d’Europa
de Hannau (Alemanya).

Reus24.com | Alcoi

esports@aqui.cat

El Reus Deportiu, amb l’es-
pectacle ‘Fèrtil’, va pujar al
podidel Campionat d’Espa-
nya de grups shows, cele-
bratalPavellóFranciscoLa-
porta d’Alcoi el passat dis-
sabte, ocupant el tercer lloc
en la modalitat de grups
grans. Amb aquest lloc, les
patinadores reusenques es
van guanyar el dret de com-

petir el proper 3 de maig a
l’Europeu que es disputarà
a Hannau (Alemanya).

Lesroig-i-negresvanrealit-
zar novament una esplèndi-
da actuació que va merèixer
unapuntuacióde93,40punts,
encaraquenovasersuficient
per a superar en la classifica-
ció el Masnou i l’Olot, segon
iprimer,respectivament,amb
els espectacles ‘Camí de nú-
vols’i‘Móninterior’.Lespun-
tuacions dels dos primers
classificats van ser de 97,70

peralesgironines,i96,30per
a les maresmenques.

Assalt a l’Europeu i al Mundial

Ambaquestresultat–elspri-
mers llocs van ser els matei-
xos que en el passat Campi-
onat de Catalunya–, el Reus
Deportiu es classifica per al
Campionat d’Europa de
grupsshows,queescelebra-
rà a Hannau. Allí, les roig-i-
negres tractaran de superar
l’Olot, autèntic dominador
continental d’aquesta espe-
cialitatjaquehaguanyatfins
aracinctítolseuropeus,trac-
tant al mateix temps de fer-
se amb una plaça per al
Mundial que es farà a Ka-
ohsiung (Xina Taipei) del 8
al 22 de novembre.

El Reus Deportiu, tercer
a l’Estatal de shows

PATINATGE ARTÍSTIC • GRUPS GRANS

Les reusenques afronten
ara l’Europeu, en què
buscaran la classificació
per al Mundial

Marc José –dalt–, i Míriam García –baix–, amb les seves medalles d’or. [CEDIDES]

ATLETISME

Marc José, campió estatal
en 60 metres tanques
REDACCIÓ.¬ L’atleta del Club
Atletisme Tarragona Marc
José es va proclamar cam-
pió d’Espanya en la prova
dels 60 metres tanques, en
el Campionat d’Espanya
cadet de pista coberta dis-
putat a Oviedo. L’atleta tar-
ragoní es va imposar en la
final amb un temps de 8.38
segons, per davant de Dani-
el Pacheco –Cornellà Atlè-
tic– i Enrique González
–Sitges–.

Amb aquest triomf, José
arrodoneix una excel·lent
temporada de pista coberta,
en què també ha aconseguit
el record d’Espanya de l’es-
pecialitat, amb 8.31 segons.

TambéaOviedo,l’atletadel
Nàstic Núria Gómez va ser
medalladebronzeenllança-
mentdepes(11,47m),ielseu
company d’equip Joaquín

Cotano va ser quart als 600
metres llisos.

Míriam García, doble èxit

D’altra banda, la saltadora
delNàsticMíriam Garcíaes
va penjar la medalla d’or en
saltdellargadaalCampionat
dEspanya juvenil de pista
coberta, disputat a Sant Se-
bastià. García es va imposar
amb una marca de 5,71 m,
superant l’atleta del País
Basc Zuriñe Celis (5,49 m).

A més, l’atleta del Nàstic
també va aconseguir la me-
dalla de bronze en la prova
de triple salt (11,34 m).

García, del Nàstic, or
en salt de llargada i
bronze en triple salt,
en categoria juvenil

Els jugadors tarragonins celebren una victòria d’aquesta temporada. [CEDIDA]
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