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ESPORTS

Giménez, cinquè en el SicDay de Misano

El genet lleidatà, durant la seua actuació en la prova disputada al Reial Club Polo de Barcelona.

❘ MISANO ❘ El lleidatà David Giménez va ser un dels protagonistes del SicDay 2015 celebrat aquest cap de setmana al
mític circuit de Misano. El pilot del Suzuki Grau Racing va
aconseguir la cinquena posició

en el còmput global de la competició de Flat Track, disputada en memòria del pilot Marco Simoncelli. La victòria va
ser per al francèsThomas Chareyre, davant del pilot de MotoGP Andrea Dovizioso.

El lleidatà Segura, or en
un internacional de salts

PIX MOTORR

Albert Hermoso aconsegueix el segon lloc a la Copa del Rei
REDACCIÓ

❘ BARCELONA ❘ El genet lleidatà
Sergi Segura, de 18 anys, va
tancar una exitosa temporada
2015 adjudicant-se la victòria
en l’internacional indoor de
salts d’obstacles, de categoria
de dos estrelles, disputat
aquest cap de setmana al Reial Club de Polo de Barcelona.
Fins a deu genets van aconseguir classificar-se per al desempat, entre ells el lleidatà,
que participava amb l’euga
Cassiana, a més dels guanya-

dors de les jornades anteriors,
com Blai Capdevila amb Ubine Jambo M i Jemma Kirk
amb Quelisto.
En el desempat només dos
genets van poder completar
un nou recorregut sense caigudes, en què es va imposar
Sergi Segura gràcies al fet que
va invertir menys temps que
el seu rival, el francèsAxel Narolles muntant Seltique, que
va ocupar el segon lloc. Amb
aquesta victòria, Segura completa un any d’èxits, en el qual

destaquen els títols de campió
de Catalunya i Espanya de la
seua categoria i el quart lloc
per equips aconseguit amb Espanya a l’Europeu.
D’altra banda, el també lleidatàAlbert Hermoso, muntant
Nereo CP, va acabar segon a
la Copa del Rei disputada a
Majadahonda. El d’Os de Balaguer lluitava per la seua cinquena victòria (va guanyar el
2008, 2010, 2011 i 2013), amb
què s’hauria quedat el trofeu
en propietat.

Alcarràs tanca el Català de resistència
❘ ALCARRÀS ❘ El Circuit d’Alcarràs
va acollir aquest diumenge l’última cita del Català Rodi Endurance, una prova de resistència de 3 hores en la qual es va
imposar l’equip RR24 Racing
Team, integrat per Ribelles i

Riutort, que també va marcar
la pole. El duo va liderar en tot
moment la carrera fins a completar 104 voltes, cinc més que
el segon classificat, el Motocrom, i set més que el 38Team
Competició.

El Budokan s’exhibeix a l’Estatal de karate
La selecció catalana cadet d’handbol es prepara a Pardinyes
❘ LLEIDA ❘ El pavelló de Pardinyes va acollir aquest cap de
setmana un dels últims partits
de preparació de la selecció
catalana cadet d’handbol amb

vista a la seua participació en
el Campionat d’Espanya de
seleccions territorials.
El combinat català, que
també es va entrenar al pave-

lló d’Agramunt, va superar un
equip integrat per jugadors de
la base de l’Handbol Pardinyes per un contundent resultat de 28-45.

❘ VALÈNCIA ❘ El Club Budokan de
Lleida va triomfar en el Campionat d’Espanya de karate disputat a València, aconseguint
tres victòries. José Luis Cabezuelo, en la categoria de kumite sènior masculí de menys de

78 kg, es va emportar la medalla d’or, el mateix metall que
va aconseguir Kala Kone en la
categoria de més de 78 kg. La
tercera victòria va arribar a nivell d’equips com a campió de
kumite sènior.

