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Migcentenar
depilotsa la
CopaCatalana

AUTOMOBILISME

❘ LLEIDA ❘ El Circuit de Lleida
acollirà avui una nova prova
de la Copa Catalunya Resis-
tència i del Campionat de Ca-
talunyaAutocross que comp-
tarà amb la participació de
mig centenar de pilots. La
prova arrancarà a les deu del
matí amb els entrenaments
oficials, que donaran pas a
les mànegues classificatòri-
es, que començaran a les
10.45.

Les finals d’autocròs es dis-
putaran cap a les 12.30 i a
partir de les 15.00 arrancarà
la cursa de resistència, que
durarà tres hores.

Sèrbiaajorna
la classificació
de la sub-21

FUTBOL

❘JAGODINA ❘La selecció espanyo-
la sub-21 de futbol va empa-
tar ahir a Jagodina davant de
Sèrbia sense gols (0-0) en el
partit d’anada del play-off de
classificació per a l’Europeu
de la categoria que es dispu-
tarà a la RepúblicaTxeca el
2015, per la qual cosa haurà
de guanyar al Ramón de Car-
ranza de Cadis per aconse-
guir el bitllet. Espanya es va
encallar davant d’un combi-
nat serbi molt defensiu que
es va aliar amb un terreny de
joc en mal estat per frenar el
potencial ofensiu espanyol.

HÍPICAOLIMPISME

DobleviaperaRio2016
El genet lleidatà Albert Hermoso té opcions d’anar als Jocs en individual i per
equips || La setmana vinent competeix en elMundial de cavalls joves

PSV PHOTOS

XAVIER PUJOL
❘ LLEIDA ❘ El lleidatàAlbert Her-
moso manté intactes totes les
seues opcions de ser als Jocs
Olímpics que es disputaran a
Rio de Janeiro el 2016, en
aquest cas en la disciplina d’hí-
pica, en la qual mai abans Llei-
da no ha tingut representació
en aquest esport.

El genet d’Os de Balaguer té
dos vies per aconseguir-ho: in-
dividualment o per equips. En
la primera d’aquestes dependrà
de la posició en la qual estigui
en el rànquing europeu el maig
del 2016. D’aquesta classifi-
cació aconseguiran el bitllet per
a la cita brasilera només 25 ge-
nets, si bé cada país no pot te-
nir més de 4 representants.

“Si mantinc el meu lloc actu-
al en el rànquing (és entre els
180 millors) tinc moltes opci-
ons d’anar-hi, ja que una vega-
da s’han elegit els quatre genets
que un país pot portar a uns
Jocs, la resta d’aquesta nacio-
nalitat queden exclosos de la
llista, i per això és molt possi-
ble que pogués entrar”, va in-
dicar.

L’altra via per la qual podria
anar als Jocs és formant part de
la selecció espanyola. En els
passats Jocs Mundials Eqües-
tres, que es van celebrar el pas-
sat mes d’agost a Normandia,
el combinat estatal no va poder
aconseguir una de les sis places
directes per a Rio a l’acabar no-
vè, però podria ascendir una

posició si França és finalment
exclosa pel cas de dopatge d’un
dels cavalls.

Si així fos, Hermoso i els al-
tres tres integrants de l’equip
tindrien una becaADO per pre-
parar l’any previ als Jocs. “Se-
ria molt important perquè ens
permetria anar a concursos in-
ternacionals, que són els que
puntuen, i les nostres opcions

de classificació serien molt més
elevades”, explica. El bitllet se’l
jugarà Espanya a l’Europeu que
es disputarà l’any que ve a Es-
còcia, on hi haurà cinc places
en joc, a les quals ja no aspira-
ran els sis millors països del pas-
sat Mundial, que ja tenen el pas
assegurat.

Hermoso, que actualment
competeix amb dos cavalls, Hi-

to CP i Mirla CP, participarà la
setmana que ve al Campionat
del Món de cavalls joves a Lió,
on prendrà part amb un altre
cavall,Talismà, nascut a l’hípi-
ca Els Serrats d’Os de Balaguer.
El lleidatà competeix en el con-
curs complet, una combinació
de tres disciplines eqüestres: do-
ma, camps a través i salts d’obs-
tacle.

CE MigSegrià
augmenta
tres equips
i ja en té17

FUTBOLESPORTDEBASE

Unmoment de la presentació, ahir a Torrefarrera, dels 17 equips amb què compta el CE Mig Segrià aquesta temporada.

❘ TORREFARRERA ❘ El Club Esportiu
Mig Segrià compta aquesta tem-
porada amb tres equips més, de
manera que ja en té en la seua
estructura 17, des de la catego-
ria baby fins a la de juvenils. El
club va presentar ahir a les ins-
tal·lacions deTorrefarrera els 206
jugadors que integren l’estruc-
tura esportiva de l’entitat, en
la qual col·laboren els ajunta-
ment de cinc poblacions: Tor-
refarrera, Rosselló,Alguaire,Vi-
lanova de Segrià i Benavent de
Segrià. Quant als tres equips
nous, es tracta d’un aleví, un in-
fantil i un juvenil més.

El president del club,Àlex Ca-
sany, destacava que entre els ob-
jectius per a aquesta tempora-
da hi ha “intentar pujar l’equip
Juvenil a Primera divisió”.

MAGDALENA ALTISENT

Hermoso, durant la
seua participació
als Jocs Mundials.


