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ATIETISME CAMPIONAT D'ESPANYA EN PISTA COBERTA

I'Esta ior
Guanya en 400 i es queda a centèsimes del rècord espanyol
REDAccIÓ
I LLETDA/vALÈNctA I L,atleta

Aleix Porras

es va

lleidatà

I

proclamar

ahir campió d'Espanya en pis'ta coberta a la prova dels 400
metres llisos en la competició
disputada al Velòdrom-Pavelló
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naven com a màxim favorit i es
va imposar amb un gran temps
de 47"78, a tan sols 11 centè-

I

simes del rècord espanyol de
la categoria.
Amb només 1-7 anys, Aleix
és líder català absolut i setè històric absolut i demostra el seu
potencial i el gran futur que
té al davant. "Campió d'Esþanya 400 pc, una carrera amb
una lluita forta pel carrer lliure
passant a22"t3 el200. Divertint-se molt, a continuar treballant", va escriure eljove atleta
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S'ha de recordar que entre
els seus nombrosos èxits i rècords destaca que és el plusmarquista europeu juvenil dels
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400 metres, però en aquest cas
en tanques, amb un_crono de

Aleix Porras, ahir amb la medalla d'or al pavelló Luis puig.
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50"39.

metres i Marc Liébana,del Llei-

fir

Bona representatió Ileidatåna

A més dâleix van competir altres atletes lleidatans en
aquest Estatal júnior indoor
amb bons resultats. Berta Cabanas va ser setena als 1.500

MUtXtNG COMPEnCtÓ

da UA, va ser desè en llançament de pes amb 13,50 metres.
Per la seua part, Joel Comenge va ser sisè en salt de perxa
amb 4,51 metres. També van

competir Maria }Jer nândez,
setena en I'eliminatòria de ó0

si:

tanques; Mar Segura, delLleida UA, segona a la semifinal de
400 metres; i Alba Andrés, de
I'AA Xafatolls, que va quedar
quarta a la semifinal també de

400 metres. Finalment, Sergi
Felis va ser cinquè a la semifinal de 60 metres tanques.
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