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PENTATLÓ MODERN

Plata mundial per a Laura Heredia
POLIESPORTIU

Un any més arriba l’Open
Internacional Vic Tennis Taula

n Un any més, el Girbau Vic
TT organitza, aquest cap de
setmana, aquest tradicional
torneig de tennis taula amb
la participació d’esportistes
d’elit,moltsd’ellsestrangers
que inclou també la modali
tat del tennis taula adaptat,
l’Open Internacional Vic
Tennis Taula – Gran Premi
Diputació de Barcelona.
Una bona oportunitat per
gaudir de la capital d’Osona
i de l’espectacularitat de l’es
port del tennis taula.
La competició se celebra

rà els propers dies 8 i 9 de se
tembre i, com en les altres
edicions, es preveu la parti
cipació de destacats jugado
res i jugadors de les superlli
guesespanyolesperòtambé,
la francesa, portuguesa o
l’alemanya, entre d’altres
lligues europees.
A més de les proves abso
luta masculina i femenina,
es disputaran també les pro
vesadaptadesil’Opencatalà
així com altres proves per a
benjamins, alevins i infan
tils H

PIRAGÜISME

Albert Martí, 7è del món

n Montemor O Velo ha aco
llit el Campionat del Món ab
solut de piragüisme, on per
primer cop hi participaven
dos banyolins: Albert Martí
i Laia Pèlachs que remaven
elK2500metresjuntambJu
an Oriyés i Natàlia Garcia.
Albert Martí va classifi
carse brillantment per a la
final del seu primer Campio

natdelMónabsolutambuna
segona posició a les semifi
nals. En la final, Martí i Ori
yés van acabar setens, en el
darrer any de Martí en la ca
tegoria sub 23, tot i que ja ha
participat al Campionat
d’Europa i del Món absolut,
amb dues finals A en K1 i K2.
Pèlachs va acabar, final
ment, en la 15a posició H

n Bons resultats

catalans en el
Campionat del Món
júnior a la República
Txeca abans que
encarin la recta final
de la preparació per
als Jocs Olímpics de la
Joventut, que se
celebren a Buenos
Aires, del 6 a 18
d’octubre
n Laura Heredia pot des
cansar tranquil∙la després
d’un estiu exitós. S’acaba de
proclamar
subcampiona
del món júnior de pentatló

modern. La pentatleta del
Club Llor de Sant Boi del
Llobregat ha aconseguit la
plata mundial en la prova
disputada a Klando.
Fins a la República Txeca
també hi van anar els pen
tatletes catalans Joan Gis
pert, Lluís Shivel i Cristian
Chamizo.
La primera jornada va
ser llarga i intensa, durant
el transcurs de la qual es
van disputar les 3 semifi
nals, en què hi havia la par
ticipació de Gispert, Shivel i
Chamizo. Els dos primers
van passar a les finals gràci
es al bon inici en les proves
del dia. Malauradament,
Cristian Chamizo es va que
dar molt a prop del seu pas a
la final en una 16a posició.
Si s’haguessin classificat

tots tres per a la final, ha
guessin hagut moltes opci
ons d’optar a medalla per
equips. Una llàstima.
La segona jornada va ser
el torn de Laura Heredia,
que va competir en la semi
final B quedant en sisena
posició i passant directa a la
final. L’esportista catalana,
l’única pentatleta amb una
beca del programa Podium,
va començar la competició
de forma fulgurant, posant
se, fins i tot, en la primera
posició després de la prova
d’esgrima. Després d’una
prova de Làser Run on va
desplegar tot el seu poder,
va aconseguir mantenir la
segona posició. Lloc del po
di del que ja no va baixarse
fins arribar a guanyar la
medalla de plata amb 1.346

punts aconseguits. L’or de
la prova va ser per a la itali
ana Micheli Elena, mentre
que el bronze va anar a pa
rar a mans de la xinesa
Zhong Xiuting.
Lluís Shivel, per la seva
banda, va aconseguir una
8a posició en el mundial
masculí. Qui no va tenir
tanta sort va ser Joan Gis
per; el català no va obtenir
el resultat esperat, ja que no
va tenir un bon dia en l’es
grima, prova que el va con
demnar en la lluita pels pri
mers llocs.
Després d’uns dies de des
cans, Laura Heredia conti
nua amb la seva preparació
per als propers Jocs Olím
pics de la Joventut que es
portaran a terme a Buenos
Aires del 6 a 18 d’octubre H

