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ESCACS

Llàtzer Bru, nou campió
de Catalunya sub10
REDACCIÓ.¬ El jove escaquista
de l’Ampolla Llàtzer Bru va
aconseguir ahir proclamar-
se campió de Catalunya en
categoriasub10,dinselcam-
pionat autonòmic que fins
avui es disputa a Vila-seca.
Amb aquest triomf, el tarra-
goní s’ha guanyat el passa-
port per a disputar el prò-
xim mes de juliol el Campi-
onat 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 classi-
ficat,JordiJané.Ahir,enl’úl-
tima partida, l’escaquista de
l’Ampolla va signar taules
ambÀlexEstellé–vuitèclas-
sificat–,resultatquelivaser-
virperalçar-seamblavictò-
ria final.

Pel que fa a la resta de ca-
tegories, en sub12 el nou
campió de Catalunya és Jo-

séPérez(Balaguer),ambset
punts, seguit per Carlos Ro-
jano (6,5) i Gal·la García-
Castany (6).

Marc Mallol, quart

En el torneig sub14, el tarra-
goní Marc Mallol va finalit-
zar en quarta posició, amb
un total de sis punts, des-
prés que ahir va caure der-
rotat en el seu duel directe
amb Marc Sánchez, segon
classificat final. En cas de
victòria, Mallol s’hagués
proclamat campió de Cata-
lunya, títol que va recaure
en Imar Tallo.

Finalment, i pel que fa a la
categoriasub16,ÀlvarAlon-
so (Girona) va fer bons els
pronòstics i es va fer amb la
primera posició després de
signartaules,aconseguintai-
xí un títol que se li va esca-
parl’anypassat.Segonvaser
Jordi Coll (Balaguer).

Bru, de l’Ampolla, s’ha proclamat campió autonòmic a Vila-seca. [CEDIDA]

ATLETISME

Núria Gil aconsegueix el
bronze a l’Estatal indoor
REUS24.¬ La fondista del CN
Reus Ploms Núria Gil va ha-
ver de conformar-se amb la
tercera posició en la prova
dels1.500metresenelCam-
pionat d’Espanya juvenil de
pista coberta, celebrat el
passat cap de setmana a
Sant Sebastià. Gil, que sor-
tiaamblamillormarcadeto-
tes les participants, va cór-
rer amb febre i, tot i millo-
rar la seva marca, va acabar
al tercer esglaó del podi.

Gil va disputar dissabte la
sevasèriedesemifinals,gua-
nyant-la (4’48”30) i classifi-
cant-se per a la final. I ja el
diumenge,enlacursaquede-
cidia les medalles, la reusen-
canoesvatrobarbé,totique

vasercapaçderebaixarelseu
registrepersonaldel’any,dei-
xant-lo en 4’42”01. Leticia
Fernández i Blanca Fernán-
dezvanserprimeraisegona,
respectivament.

Amb aquest campionat
acaba la temporada de pista
coberta, tot i que no la d’hi-
vern, ja que la reusenca en-
cara haurà de participar al
Mundial de cros de la seva
categoria,aPraga(Txèquia).

Escoda, campió a Vilanova

D’altrabanda,el fondistaal-
binegre Senen Escoda va
guanyar diumenge la cursa
demuntanyade10kmdeVi-
lanovai laGeltrú.Davantun
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).

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

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]

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.
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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 im-
prescindible per a seguir

optant a classificar-se per
al play-off pel títol, fita que
ara és ja totalment impos-
sible a falta d’un partit per
a la finalització de la tem-
porada.

El conjunt entrenat per
Blas Ortega va iniciar l’en-
contredemaneraimmillora-

ble, dominant els dos pri-
mers parcials i adquirint un
avantatgede2-0almarcador
queeldeixavaanomésunde
la victòria.

A partir d’aquest moment,
però,vaarribar lareaccióde
laUniversitatdeGranada,li-
derada per Nogal i Torres i

que va portar el conjunt an-
dalús a igualar l’encontre.

Finalment, al tie-break, els
granadins es van imposar
per un ajustat 16-18 que des-
pertava el SPiSP del somni
del play-off.

Pensant en el futur

Tot i això, els tarragonins
han aconseguit sense pro-
blemes el principal objec-
tiu per aquesta temporada,
que era mantenir la catego-
ria per a la pròxima campa-
nya. Ara ja toca pensar en
el futur i el club està treba-
llant en la confecció de la
plantilla que afronti el nou
any a la Superlliga, en què
caldrà reforçar algunes po-
sicions de l’equip degut a la
nova normativa que redu-
eix la quantitat d’estrangers
en cada equip.

Amarga derrota per a unSPiSP
que no jugarà el play-off pel títol

VOLEIBOL • SUPERLLIGA MASCULINA

DUATLÓ CROS

Els equips femení i júnior del CN Reus Ploms es
proclamen campions de Catalunya de duatló cros
REUS24.¬ L’equip femení del
CN Reus Ploms s’ha fet amb
eltítoldelaLligaNacionalde
duatló cros en la prova cele-
brada a Vilanova i la Geltrú,
l’últimacitad’aquestacompe-
tició.EnaquestaLligapuntu-
enlessismillorsposicionsde
lesdeuprovesrealitzadesiel
clubreusencn’haguanyatsis.
Així,elclubplomistahacon-
queritunnoutítolcatalàque
s’afegeix als ja aconseguits
aquesta temporada en el du-
atló de carretera.

IvetFarriols,MireiaSantes-
mases i Judith Casas, doncs,
s’han coronat com a campio-
nes 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 Es-
crich,MarcCasals iEricMo-
reno també s’ha proclamat
campió de Catalunya.

Encanvi,encategoriamas-
culina no hi hagut tanta sort

i el CN Reus Ploms ha fina-
litzatenelsegonllocdelaLli-
ga. En la prova de Vilanova
es decidia la classificació fi-
nal, però el club reusenc no
hapogutcomptarambelseu
millorduatleta,EduardBar-
celó, per motius professio-

nals, i s’ha hagut de confor-
mar amb el subcampionat.

D’altrabanda,SantGuimde
Freixenetvaacollirlacinque-
naprovadelCircuitCatalàde
duatlódecarretera.L’equipfe-
menívaaconseguirlaprime-
raposició,mentrequeelmas-
culí va ser segon, degut a les
moltesbaixes.Elsdosequips,
però,tenenasseguradalavic-
tòria en aquesta disciplina a
falta de quatre proves per al
finali jas’estanpreparantper
a les proves Nacionals.

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

L’afició va acompanyar en bona xifra el seu equip en l’últim partit a casa.
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