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ATIETISME PRIMERA DIVISó

Doble descens del Lleida
Els equips masculí i femení del club lleidatà baixen a Segona després dãcabar
últims la promoció ll Les baixes per estudis, ur handicap insalvable

n¡oRccró
I MADRID/roRRENrl Els equips de
competició femení i masculí del
Lleida Unió Atlèticavan certifi-
carahir el seu descens dePrime-
ra a Segona divisió d'atletisme
després d'acabar a l'últim lloc
les promocions de descens dis-
putades ahir a Torrent i Madrid,
respectivament. Els dos equips,
que van afrontar la competició
amb moltes absències per culpa
dels exàmens, provocant que en
algunes proves no hi hagués re-
presentació, van acabar amb 78
punts, 8 i 9,5 de la permanència,
respectivament.

També van descendir l'Èx-
tremadura, en dones, i el Celta,
en nois, mentre que'el Carta-
gena masculí i l'Oviedo femení
van aconseguir la victòria del
torneig.

A nivell individual, l'equip
femení va aconseguir situar sis
dels seus atletes entre els tres
primers llocs. Àfrica Radsma,
en 100 tanques; Susan Stephen,
en triple salt, i Irina Belmonte,
en 400 tânques, van aconse-
guir la yictòria parcial, mentre
que Ariadna Menguar va ser
segona en llançament de mar-
tell i Cristina Montesinos i Mar
Segura van acábar terceres
en 5.000 metres marxa i 400,
respectivament.

En nois, només cinc atletes
del Lleida UA van acabar als
llocs d'honor individuals. Al-
bert Flerrero va firmar l'única
victòria lleidatana al dominar
el llançament de pes, mentre
que Abdelmounim El Joukh,
el 1.500, i Israel Ferron, en tri-
ple salt, van acabar segons. Fi-
nalment, Guillem Rogés i Marc
Liébana van firmar el tercer lloc
en salt d'alçada i llançament de
martell, respectivament. \

El Lleida UA lluitarà a partir
d'ara per mirar de recuperar les
dos categories de cara a I'any
que ve.

A la imatge, les integrants d'un equip femenímolt minvat p_er les baixes.

Gerard Porras, al costat del seu pare i ent¡enador, Salvador.

Gerard Ponas,

mrnrma pef a

I'Europeu sub-23

I Els germans Gerard i
Aleix Porras van prendre
part amb el FC Barcelona
a la fase final pel títol de la
Lliga deDivisió d'Honor, i
van aconseguir la segona
posició final. Gerard va
disputar els 110 metres
tanques, es va classificar
tercer i va aconseguir,
amb un temps de 14;03,
la mínima per participar a
mitjans del proper mes de
juliol al Campionat d'Eu-
ropa sub-23 que se cele-
brarà a Polònia. Aleix, per
la seua part, va acabar se-
gon amb el relleu 4x400;
aconseguint el rècord de
Catalunya.
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