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FUTBOL 7 ESPORT DE BASE

FUTBOL

ComençalaLligaPirineus
ambvuitcol·legisi28equips

L’exmadridista
Raúl anuncia el seu
adéu als 38 anys

Dels dos Pallars, Alta Ribagorça i Aran, i de Castilló de Sos i Benasc
J.C. MONGE

❘ LLEIDA ❘ La Lliga Pirineus de Futbol 7 començarà aquest cap de
setmana una tercera edició amb
més equips i mantenint la potenciació dels valors positius de
l’esport. “Continuen participanthi vuit escoles, però s’ha passat de 24 a 28 equips”, explica
Josep Maria Roy, secretari tècnic del Consell Esportiu del Pallars Jussà, un dels que organitzen la competició al costat dels
de Val d’Aran, Alta Ribagorça i
Pallars Sobirà. En aquesta Lliga,
la primera volta de la qual es disputa durant els mesos d’octubre
i novembre, i la segona entre
abril i maig, competeixen equips
de Rialp,Tremp, la Pobla de Segur, el Pont de Suert, la Val
d’Aran, Esterri d’Àneu i els aragonesos de Benasc i Castilló de
Sos.
Una de les característiques
d’aquesta competició no federada és l’aposta pel joc net.
“Existeix el premi Targeta Ver-

ELS DETALLS

Participants
❚ Hi competeixen col·legis de Rialp, Tremp, Castilló de Sos, la Pobla de Segur, el Pont de Suert, la
Val d’Aran, Esterri d’Àneu i Benasc en sis categories, des de Pollets fins a Cadets.

Esportivitat
❚ A banda del premi Targeta Verda al col·legi més esportiu, en les
categories més petites no es
compten els gols. Es donen
punts en cada una de les quatre
parts de 10 minuts en què es divideixen els seus partits. I és obligatori que cada nen jugui una
part completa.
Jugadors del Benasc i la Pobla de Segur, en la passada edició.

da, que premia l’equip que ha
mostrat més esportivitat. Això
és molt positiu, perquè l’any passat es van aplicar tant totes les
escoles que vam acabar donant

el premi conjuntament, 150 euros en material esportiu a cada
col·legi”, afegeix Roy.
Aquesta Lliga va nàixer perquè “per als equips de base

d’aquí competir a la Lliga federada és un problema econòmic,
per les distàncies i pel clima. Per
això la competició es para durant els mesos d’hivern”.

❘ NOVA YORK ❘ Raúl González
Blanco va anunciar ahir la seua retirada del futbol el pròxim mes de novembre. “És el
moment adequat per dir
adéu. Ho he pensat molt”, va
dir Raúl, que es retira als 38
anys i després d’haver militat
en tres clubs des que va marxar del Reial Madrid: Schalke 04, Al-Sadd i New York
Cosmos.

AUTOMOBILISME

Més quilòmetres
i trams en el
Ral·li Catalunya
❘ BARCELONA ❘ El Ral·li RACC Catalunya-Costa Daurada celebrarà del 22 al 25 d’aquest
mes la 51 edició, la 25 com a
campionat del món, en la qual
s’ha potenciat la dificultat,
s’han afegit més trams i quilòmetres i s’han reduït les assistències. En aquesta edició
es recorreran 1.280,72 km,
dels quals 331,24 seran de velocitat repartits en 23 especials.

