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HANDBOL DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA

TENIS

Ocasiódesaprofitada

David Ferrer i
Feliciano López
busquen el títol
a Malàisia

L’Associació va anar sempre a dalt en el marcador, però es va deixar remuntar
als minuts finals|| Les lleidatanes haurien pogut empatar a l’última possessió
AMADO FORROLLA

ASSOCIACIÓ

CASTELLÓ

29

30

Ballestero, Bernis,
Garcia, Kora, Melé,
Nana (6), Pasaman
(2), Pop (6), Emanuela
Precup (7), Noemí
Precup (2), Ribalta (4),
Soto (2), Gata i Roca.

Bivolaru (1), Castell
(8), Castellano (3), Lacueva, Lendinez, López (10), Pérez, Peris
(1), Romero, Alba Sales (3), Noelia Sales
(3), Ibáñez, Romero
(1) i Salvadó.

Parcials: 3-2, 6-5, 7-8, 9-9,12-9, 14-10 (d), 1713, 20-16, 23-19, 24-23, 25-25 i 29-30.
Àrbitres: Damià Sánchez i David Vicente.
Incidències: Partit corresponent a la segona
jornada de la Divisió d’Honor Plata Femenina,
disputat al pavelló Onze de Setembre davant
d’uns 200 aficionats.

❘ KUALA LUMPUR ❘ David Ferrer i
Feliciano López s’enfrontaran avui en la final del torneig
de Kuala Lumpur, de categoria ATP 250 i sobre pista dura, després de vèncer ahir
l’alemany Benjamin Becker
(3-6, 6-2, 6-4) i l’australià
Nick Kyrgios (7-6 (2), 7-6 (5)),
respectivament.
L’alacantí, número vuit del
món i primer cap de sèrie del
torneig malai, va invertir més
de dos hores i cinc minuts a
remuntar al germànic i assolir la final número 50 en tota
la seua carrera. Per la seua
part, Feliciano López, segon
favorit, arriba a la seua segona final de l’any després de la
de Quito.

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Lleidatana va perdre ahir davant del Castelló (29-30), un dels equips més
forts del campionat, en el seu debut a la Lliga a l’Onze de Setembre. Si bé l’equip entrenat per
Miroslav Vujasinovic va dominar en el lluminós al llarg de tot
l’encontre, no va poder mantenir l’avantatge fins al final i va
encaixar la segona derrota ajustada en dos partits de Lliga, ja
que en la primera jornada també va caure per molt poc, 23-21,
a Elda.
Malgrat tenir al davant l’equip
cridat a ser el clar dominador
del campionat, les lleidatanes
van ser valentes i van intentar

Purito Rodríguez causa
baixa a la Llombardia
Les lleidatanes van fer un gran partit però van acabar sucumbint davant del millor equip de la Lliga.

manar des del primer instant.
Tanmateix, no va ser fins al minut 20 que l’Associació va trencar l’intercanvi de gols i se’n va
poder anar en el marcador. Gràcies a la defensa, les lleidatanes
només van encaixar un gol en
els últims deu minuts, cosa que
els va permetre anar-se’n al descans amb un 14-10 després d’un
parcial de 5-1.
A la segona part, les coses van

seguir més o menys la mateixa
tònica que a la primera meitat,
amb les lleidatanes jugant un
gran handbol tant en defensa
com en atac. No obstant, el panorama va començar a canviar
a partir del minut 45, quan les
lleidatanes van sentir la pressió.
El Castelló va aprofitar els nervis locals per empatar 24-24 al
50. Els últims minuts van ser
molt igualats i podrien haver de-

cantat l’encontre per a qualsevol dels dos equips, però finalment es va imposar el major ofici de les valencianes.
Amb 30-29, les lleidatanes
van gaudir de l’última possessió,
però les contínues faltes de les
visitants van fer impossible el
gol.
El pròxim partit de Lliga serà diumenge vinent (13.00 hores) a la pista del La Roca.

HANDBOL PRIMERA DIVISIÓ
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El Pardinyes
competeix
però és golejat
pel Mataró
24
32

❘ SINGAPUR ❘ La Federació Internacional de Natació (FINA)
va decidir suspendre la sessió
de finals de la prova de Singapur de la Copa del Món de
natació per la contaminació,
ja que hi havia un alt nivell
d’aire tèrbol en el complex de
natació i podia ser perillós per
als esportistes.

❘ TWICKENHAM ❘ Anglaterra va
sucumbir ahir davant d’Austràlia (13-33) i va protagonitzar una eliminació històrica, ja que es va convertir en
el primer organitzador d’un
Mundial de rugbi que cau en
la primera fase. D’altra banda, la selecció del Japó va derrotar Samoa per un contundent 5-26 i Sud-àfrica va fer
el mateix amb Escòcia (3416) i va recuperar el lideratge del grup B.

MATARÓ

HANDBOL LLEIDA PARDINYES: Alegre (5),
Amiano (2), Bosch, Delgado (3), Hervás, Maireles, Martín (1), Pifarré (2), Pujol, Ruiz (1), Sanjuan (7), Soto, Tardio (2), Velasco i Deiros.
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ: Aguilera (5),
Bernat (3), Jan (1), Bosch, Busquets (4), Castilla
(1), Chiva (3), Gavañach, Juárez, Martínez (1),
Muñoz (7), Pedragosa, Segarra (6), Vaqué (1) i
Torvisco.

❘ LLEIDA ❘ Segona derrota de la temporada de l’Handbol Lleida Pardinyes, que després de caure 3020 en el primer partit a la pista
del Gavà, tampoc va poder a casa amb el Mataró (24-32), un

Suspenen una prova per
aigües contaminades

Anglaterra, eliminada
del Mundial de Rugbi

PARDINYES

Àrbitres: José De Sola i Marc Mora.
Incidències: Partit corresponent a la segona
jornada de la Primera Estatal Masculina, disputat al pavelló de Pardinyes.

❘ MADRID ❘ El ciclista barceloní
Joaquim Purito Rodríguez
(Katiuixa) no podrà prendre
la sortida en el Giro de la
Llombardia, última carrera
WorldTour de la temporada
que es disputa avui, després
de produir-se una lesió al genoll dret durant un entrenament de divendres.

Els lleidatans van patir en atac, en què van notar la baixa d’algun dels seus jugadors.

Muguruza es retira i
dóna el títol a Venus

dels equips més forts del campionat.
Els lleidatans no van jugar un
mal partit, van estar intensos i
van plantar cara durant els primers vint minuts (7-8), però a

❘ WUHAN ❘ La nord-americana
Venus Williams es va proclamar campiona del torneig de
tenis deWuhan (Xina) per la
retirada de Garbiñe Muguruza, quan el marcador li era favorable per 6-3 i 3-0.

partir d’allà es va imposar la superioritat dels visitants, que en
el descans dominaven ja 9-15.
La segona part va seguir la mateixa tònica i, encara que el Pardinyes va competir, va patir mas-

sa en atac, en què va notar
l’absència per lesió d’algun dels
seus jugadors.
El pròxim partit dels lleidatans serà diumenge vinent
(12.30 hores) a Sant Cugat.

