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La gimnasta de la Federació 
Andorrana de Gimnàstica, An-
drea Ramos, va assolir la 121a 
posició en pilota al Mundial 
que s’està disputant a Sofia 
després d’aconseguir sumar 
11.500 punts. “L’Andrea Ra-
mos ha estat genial i ha fet 

molt bona actuació”, va asse-
gurar una de les seves entre-
nadores, Eva Rodríguez. Per 
la seva banda, Judith Flinch 
va cometre un error que li va 
costar car i va acabar en 143a 
posició amb 9.300 punts. “Ha 
estat una mica nerviosa i ha 
comès petits errors que l’han 
condemnat al final”, va dir Eva 

Rodríguez.
 Mentrestant, Jessica Pe-
reira va finalitzar en 148è lloc 
amb 7.300 punts. “Ho estava 
fent genial, però ha perdut la 
pilota a l’últim element i l’ha 
castigat moltíssim”, va indi-
car Eva Rodríguez, que va fer 
balanç d’ahir. “Estan mostrant 
un grau de maduresa elevat”. 
Avui serà el torn de la cinta 
amb la participació de Jessica 
Pereira i Judith Flinch. Qui no 
competirà en cinta serà la gim-
nasta Andrea Ramos, la millor 
andorrana avui en pilota.

Andrea Ramos, 121a en 
PILOTA�AL�-UNDIAL�DE�3OkA
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FACEBOOK AMICS DE LA FAG
Automobilisme

El pilot andorrà Joan Vinyes 
i el seu copilot Jordi Merca-
der competeixen a partir de 
divendres al Ral·li Princesa 
d’Astúries que puntua per 
el Campionat d’Espanya de 
ral·lis d’asfalt (CERA). El pi-
lot andorrà competirà amb el 
Suzuki Swift R+ i el shakedown 
es realitzarà divendres a l’es-
pecial Ribera de Arriba. Tot 
seguit serà la primera etapa.

Joan Vinyes, 
a Astúries

!LÁEZ��BAIXA�IMPORTANT�PER�A�'E½RGIA�

JONATHAN GIL
Futbol

El primer sancionat de la UEFA 
Nations League per acumulació 
de targetes grogues per part de 
la selecció d’Andorra és el jove 
migcampista Jordi Aláez. Aques-
ta serà la primera baixa impor-
tant per al partit del 13 d’octu-
bre contra Geòrgia. El jugador, 
que va marcar el gol de l’empat 
contra Kazakhstan, va rebre una 
groga en el partit a Riga contra 
Letònia i un altre en l’últim par-
tit contra Kazakhstan.

Jordi Aláez no 
jugarà el proper 
partit contra 
Geòrgia
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Sense representació andor-
rana als Campionats del Món 
de curses de muntanya que 
es disputen a Kinlochleven 
(Escòcia) a partir de demà 
fins dissabte. Els corredors 
de la Federació Andorrana de 
Muntanyisme (FAM), els ger-
mans Casal, Òscar i Marc, es 
reserven per disputar l’últi-
ma prova de la Copa del Món 
de les Skyrunner World Seri-
es a Limone sul Garda ja que 
tenen opcions de fer podi. A 
més a més, Ferran Teixidó 
tampoc competirà en la prova 
vertical perquè es troba amb 
la mateixa situació que els 
germans Casal. 
 Marc Casal ocupa la se-
gona posició en sky amb 325 
punts, davant seu té el suís 
Pascal Egli amb 386 punts 
i tercer és el britànic Finlay 
Wild amb 317 punts. Men-
trestant, Òscar Casal està 
en quarta posició amb 291 
punts. El seu màxim perse-
guidor és el suec Petter Eng-

dahl. La prova sky de Simone 
Sul Garda es disputa el 13 
d’octubre i ara per ara les ma-
temàtiques juguen un joc im-
portant.

FERRAN TEIXIDÓ NO HI VA
Per la seva banda, Ferran Tei-
xidó ocupa el primer lloc de la 
classificació general amb 377 
punts. En segon lloc hi ha el 

suís Pascal Egli, que buscarà 
el doblet, amb 319 punts i el 
tercer és l’italià Davide Mag-
nini amb 300 punts. Els tres 
corredors de la FAM descan-
saran i buscaran fer podi a la 
màxima competició de curses 
de muntanya. La prova verti-
cal a Limone se celebra el 12 
d’octubre, un dia abans que la 
prova sky.

Un Mundial sense andorrans
Curses de muntanya

%LS�GERMANS�#ASAL��°SCAR�I�-ARC��NO�COMPETIRAN�ALS�#AMPIONATS�DEL�-�N�

SKYRUNNING WORLD SERIES
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Les opcions de podi dels Casal a la Copa del Món són el motiu de no participar

Futbol

La selecció sub-21 va patir la 
segona derrota consecutiva 
al PreEuropeu en perdre amb 
un gol al minut 87 contra 
Ucraïna a Zaporizhia. Els de 
Justo Ruiz, que van viure una 
prèvia per oblidar després de 
trobar-se amb dos únics juga-
dors amb maletes, van plantar 
cara al combinat dirigit per 
l’exjugador del Dynamo Kyiv, 
Oleksandr Holovko. La millor 
oportunitat del primer temps 
va ser del migcampista del 
Shaktar Donetsk, Viktor Ko-
valenko. El porter Iker Álvarez 
De Eulate es va mostrar força 
inspirat, però al minut 87 Ma-
rián Shved va marcar el gol del 
triomf amb un espectacular 
xut. El mateix jugador va fallar 
un penal.

Un gol al 87 de 
Shved provoca 
la derrota de 
la sub-21

Redacció
ANDORRA LA VELLA



28AesportsA Diari d’AndorraDimecres, 12 de setembre del 2018

La Federació Andorrana de
Muntanyisme (FAM) ha decidit
no portar cap representant al
Campionat del Món de la ISF que
es disputa entre aquest diven-
dres i diumenge a Escòcia. Els
motius que han donat per justifi-
car l’absència de corredors a una
de les cites més importants de
l’any són “estratègics”. I és que
tant el director tècnic com els co-
rredors prefereixen prioritzar la
Copa del Món atesa la bona si-
tuació en la qual es troben els re-
presentants de l’equip nacional. 

Els germans Marc i Òscar Casal
són segon i quart al circuit Sky
Classic i volen aspirar al podi fi-
nal. No obstant això, hauran de
lluitar molt en la darrera prova, la
Limone Skyrace del pròxim 13
d’octubre, ja que s’hi aplegaran
els millors corredors del món i
comptarà un 50 per cent més en
la classificació final. A més,
aquesta està molt ajustada. No-
més el primer classificat, el suís
Egli Pascal, té certa comoditat, ja
que es troba instal·lat en la part
alta, amb 386 punts, 61 més que
Marc Casal. L’andorrà, però, ja ha
sumat els cinc resultats que

compten per al còmput final i
haurà de restar el pitjor de tots
ells, que ara mateix són els 33
punts de l’Skyrace Comapedrosa.
El britànic Wild Finlay és tercer a
la taula amb 317 punts, i Òscar
Casal ocupa el quart lloc, amb
291 punts, dels quals n’haurà de
restar tres del seu pitjor resultat,

obtingut a Livigno. L’altre corre-
dor que aspirava a ser al Mundial
és Ferran Teixidó en la cursa ver-
tical, però la seva situació és molt
similar a la dels germans Casal,
amb l’afegit que lidera el Vertical
Kilometer World Circuit, i a més
ho fa de manera destacada. Su-
ma 377 punts pels 319 del seu

immediat perseguidor, precisa-
ment el líder en Sky Classic, Egli
Pascal. A això se li ha de sumar
que Teixidó té encara dues cur-
ses pendents, i ha cregut que sal-
tar-se la cita escocesa era el més
idoni per estar més fresc i lluitar
per la Copa del Món en les dues
darreres cites. 
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Els germans Casal i Ferran Teixidó no seran a la cita d’Escòcia d’aquest cap de
setmana per poder arribar amb forces a les darreres curses i aspirar al podi

ECURSES DE MUNTANYAAELS DEL PRINCIPAT ESTAN BEN POSICIONATS AL CIRCUIT REGULAR

XAVIER PUJOL

FRANCISCO FRAILE MARTÍN

pròrroga

TENNIS TAULA

VIC. El jove jugador del club Valls
del Nord, Oriol Martínez, es va
proclamar subcampió de la seva
categoria del prestigiós Open In-
ternacional de Vic del cap de set-
mana passat. En alevines, Marta
Ayma va ser tercera, mentre que
Laia Oriol i Xavi Martínez, en ab-
solut, van caure en rondes prèvies
tot i les seves bones actuacions. 

Oriol Martínez, subcampió
del prestigiós Open de Vic

MOTOCICLISME

XEST. Jordi Raposeiras va assolir
dos bons resultats a la cinquena
cita de la Copa d’Espanya cele-
brada al circuit de Xest. L’andor -
rà, que sortia 28è en les dues cur-
ses que va fer i venia de patir
otitis i amigdalitis, va remuntar
fins obtenir una 23a i 15a plaça,
puntuant així per a la general del
CEV i la Kawasaki Trophy. 

Remuntada de Jordi
Raposeiras a Xest

TRIATLÓ

TOSSA DE MAR. Pere Marquina va
ser el millor classificat del Club
Triatló Andorra al Triatló Tossa
de Mar disputat el cap de setma-
na passat després d’acabar desè
de la classificació general i tercer
de la seva categoria. Jose Sànchez
va finalitzar 50è i Eugènia Navar -
ro va acabar en la 211a plaça i 18a
de la seva categoria. 

Pere Marquina, 10è al
Triatló Tossa de Mar

La satisfacció del triomf a la final
de la Lliga Catalana contra l’FC
Barcelona Lassa encara li dura a
la plantilla del MoraBanc Andor -
ra, però avui ja és hora de tornar a
la feina. Després d’un parell de
dies de descans, l’equip repren-

drà aquesta tarda els entrena-
ments, sense Michele Vitali i An-
drew Albicy, que han estat con-
vocats amb les seleccions d’Itàlia
i França, respectivament, per a
una nova finestra FIBA. Els dos
jugadors van marxar a les con-
centracions dels seus equips no-
més acabar el partit de diumenge
i demà ja enceten l’acció. 

El combinat bleu juga demà
mateix a Bulgària (17 h), i dispu-
tarà el segon matx diumenge
(17.05 h) contra Finlàndia davant
la seva afició. Per la seva part, els
italians juguen primer a casa,
contra Polònia (20.15 h) i dilluns
disputaran el segon matx a Hon-
gria (18 h). L’absència en els en-
trenaments d’aquesta setmana

de dos jugadors importants és un
desavantatge per al conjunt trico-
lor en aquest període de pretem-
porada i de preparació. Tot i això,
els del Principat són dels menys
afectats de l’ACB, ja que la majo-
ria d’equips s’ha quedat sense
més de quatre jugadors i alguns
han anat més enllà, com l’Unica-
ja o el Baskonia, a qui els han

marxat set i vuit jugadors i han
aturat gran part del seu treball de
pretemporada. 

A més, el MoraBanc està molt a
prop de recuperar a Shayne Whit-
tington. El pivot ja ha fet algun
entrenament amb la resta de l’e-
quip i tot apunta que podrà jugar
aquest dissabte al Memorial Qui-
no Salvo contra l’FC Porto a Vigo. 

A. C.
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EBÀSQUETAPER CONTRA, WHITTINGTON ESTÀ A PROP DE REBRE L’ALTA MÈDICA

El Campionat del Món de So-
fia va viure ahir la segona jor-
nada d’acció amb els exercicis
de pilota i novament les tres
joves representants andorra-
nes es van poder situar per so-
bre d’altres rivals a les classifi-
cacions, malgrat l’elevat nivell
que hi ha a la cita. La millor si-
tuada després de les dues pri-
meres proves era Andrea Ra-

mos, que va pujar fins a la
130a posició d’entre un total
de 142 competidores. Ramos
sumava 20.750 punts entre els
9.250 de l’exercici de cèrcol i
els 11.500 de pilota. Per la seva
part, Judith Flinch ocupava la
139a plaça de la classificació
general amb 18.450 punts
(9.150 + 9.300) i Jéssica Pereira
va baixar fins a la 140a posició
després de sumar 7.300 en l’e-
xercici de pilota, que amb els
destacats 11.100 de cèrcol
feien un total de 18.400 punts.
Les gimnastes del Principat
continuaran avui la competi-
ció amb les proves de cinta. 

Andrea Ramos,
130a després de
les dues primeres
jornades del
Mundial de Sofia
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