SEGRE
Divendres, 9 de març del 2018

ESPORTS

TENIS DE TAULA SUPERDIVISIÓ

ATLETISME ESPORT ESCOLAR

El Borges sucumbeix
amb el líder Priego

Arnau Farré, a la
Flamicell demà
amb 1.100 atletes

Perd per 4-0 davant d’un Cajasur que va llançat cap al títol
REDACCIÓ

SEGONA PLAÇA

L’equip de les Garrigues
manté la segona posició i
amb opcions d’aconseguir
el subcampionat
posició de la classificació, encara que amb un partit més. El
duel, avançat a la vintena jornada, va arrancar amb la derrota del xinès Fan Chuang Wei
davant de Carlos Machado per
3-1, amb parcials de 7-11, 11-3,
12-10 i 11-4. Després va ser el
torn de Marc Duran, que va en-

Fan Chuang Wei va perdre els dos partits que va disputar.

caixar la derrota més ajustada
davant de Diogo Carvalho, que
va tenir contra les cordes després de guanyar els dos primers
sets per 9-11. Però el lleidatà
no va saber treure’n profit i va
cedir els tres següents parcials
per 11-7, 11-8 i 11-5, situant el
2-0 al marcador. El tercer punt

va caure del costat cordovès
gràcies a la victòria per 3-0 sobre Oriol Monzó, amb parcials
d’11-7, 13-11 i 12-10. A l’últim
partit, Wei va forçar el cinquè
set davant d’Andre Silva, però
va acabar perdent el seu partit
per 3-2, amb parcials d’11-7,
6-11, 9-11, 12-10 i 11-9.

ATLETISME CURSES POPULARS

La Cursa de la
Nòria espera
arribar als 250
participants
Es podrà elegir entre
els 5 i 10 quilòmetres
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Torrelameu organitza
diumenge vinent la sisena edició de la Cursa de la Nòria, que
confia a assolir els 250 participants, el màxim de places que
ofereix. La prova es posarà
en marxa a les 10 del matí i
els participants podran optar
entre un recorregut de 10.200
metres i un altre de 5.400 metres, tots dos puntuables per a
la Lliga Ponent, en les distàncies de 10 i 5 quilòmetres. Els
dos recorreguts seran mixtos,
amb un 50 per cent d’asfalt i un
altre 50 de terra.
A més, la jornada també tindrà el seu vessant solidari, atès

X.M.R.

❘ LLEIDA ❘ El Parc Alcalde Boixareu de la Pobla de Segur
acollirà demà l’edició número 36 de l’olimpíada Flamicell d’atletisme escolar. Els
organitzadors, l’Ampa de
l’Escola Els Raiers, l’ajuntament de la Pobla de Segur
i la mateixa Escola Els Raiers, esperen la participació
d’uns 1.100 atletes, des de les
categories més petites fins a
cadets. A més, l’organització
compta amb 200 voluntaris
i s’espera que unes 4.000
persones hi acudeixin com
a públic.
L’e s p or t i s t a c onv id at
aquest any i encarregat d’encendre el peveter serà el pilot de trial Arnau Farré, que
entre el seu palmarès compta
amb un títol d’Europa absolut i que actualment es recupera d’una lesió.
Avui divendres ja s’organitzaran diferents activitats
lúdiques a la plaça de l’ajuntament, a la denominada Fes-

❘ PRIEGO ❘ El DKV Borges no va
poder donar la sorpresa i va
caure derrotat per un clar 4-0
a la pista del líder de la Superdivisió, un Cajasur Priego que,
amb la victòria d’ahir, va llançat cap a un nou títol de Lliga. Els lleidatans, tanmateix,
van plantar cara, especialment
Marc Duran, que van estar a
prop de situar l’1-1 en la confrontació, però va perdre el seu
avantatge en els dos primers
sets per acabar cedint el partit. Amb aquest triomf, l’equip
cordovès continua comptant
els seus encontres per victòries i ara se situa amb sis punts
d’avantatge sobre el Borges,
que tot i així manté la segona

La prova es va presentar ahir a la Diputació.

que l’organització destinarà 1
euro de cada inscripció a l’Associació Estel.
La Cursa de la Nòria es va
presentar ahir a la Diputació,
on el diputat Eloi Bergós va
destacar els atractius d’una
prova que “permetrà als participants disfrutar d’un paisatge agrícola i alhora d’un lloc

natural com és la vora del riu
Noguera Ribagorçana”. La
carrera tindrà la sortida i arribada al parc de la Nòria de
Torrelameu, que dóna nom a
la carrera. L’organització també habilitarà una zona per a
aparcament i una altra per als
més petits amb inflables i servei de bar.
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Arnau Farré.

ta Olimpíada, mentre que la
Flamicell començarà demà a
partir de les 9.45 hores.
Paral·lelament a la celebració de les proves esportives, hi haurà durant tot el
matí una sèrie d’activitats
ludicoesportives per a tots
els assistents (com per exemple BTT, balanz bike, futbol,
corfbol i infables). La jornada
tindrà, a més a més, caràcter
solidari amb les campanyes
Esportista Solidari i Jo sempre hi guanyo.

