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n Dissabte passat es va disputar a
l'Ampolla (Tarragona) la sisena
edició de l'Ironcat, Copa de les Na-
cions i Campionat de Catalunya
de triatló de llarga distància, amb
les victòries del basc Andoni Ibar-
bia (Azkoitiko TT) i l'andalusa
d'ascendència siriana Zania Saleh
(FG Nutrició Triatló Marbella),
que van guanyar la prova amb 8h
54'04” i 12h 50'46”, respectivament.

L'Ironcat es desenvolupa sobre
lesmateixes distànciesque lespro-
ves Ironman, amb 3.800 metres de
natació, 180 km de ciclisme i 42,195
km de carrera a peu final.

El francès Albert Florent va ser
elprimer líder de la prova, encom-
pletar el segment de natació amb
un parcial de 48'21”, mantenint-se
al capdavant durant quatre de les
sis voltes del segment ciclista, pe-
rò en aquest punt va ser avançat
pel madrileny Sergio Bueno que
va passar a encapçalar la prova en
la marató final, amb més de 12'
d'avantatge en la segona transició
sobre Andoni Ibarbia, situat ja en
una segona posició provisional.
Bueno va abandonar de seguida i
Ibarbia va quedar al capdavant i
es va imposar, per segon any con-
secutiu, aquesta vegada per tan
sols 18” d'avantatge en la línia de

meta sobre l'alemany Doehrer, se-
gon classificat. Tots dos van finali-
tzar per sota de la barrera de les
nou hores, que és l'indicador de
referència delsgrans triatletes. Se-
bastián Hauer fou tercer, per da-
vant del veterà basc Ramon Arias,
resultat que sumat al dotzè lloc
d'Imanol Arteaga va donar la Co-
pa de les Nacions a Euskadi.

A nivell català, el pratenc Víc-
tor Dobaño es va proclamar cam-
pió de Catalunya, setè en la gene-
ral, que afegida a les classificacio-
n s d e X a v i e r B e l l ó n i d e
l'incondicional de la prova, Ricar-
do Luis Lazarte, van dur el CN

Prat Triatló a la victòria per
equips de l'Ironcat. Toni Pallarès
(CN Vallirana) i Robert Mayoral
(CN Reus Ploms) van acompanyar
Dobaño en el pòdium del campio-
nat català.

En categoria femenina, la triat-
leta catalana d'adopció, procedent
de Trinitat Tobago, Lisa Cock-
burn (CN Sabadell), va liderar la
prova fins al final de la primera de
les sis voltes de la marató final.
Llavors va ser superada per Zania
Saleh, que va sobreposar-se a
l'extenuació i va assolir la victòria
finalperdavant de la catalanaCoc-
kburn B

TRIATLÓ

Andoni Ibarbia i Zania Saleh guanyen l'Ironcat
i Euskadi s'endú la Copa de les Nacions

n Granada va acollir el Campio-
nat d'Espanya de gimnàstica aerò-
bica des de la categoria alevina
fins a la sènior, que va comptar
amb esportistes de nou comuni-
tats autònomes més una selecció
portuguesa. Per Catalunya hi van
participat més de 30 gimnastes de
cinc entitats federades. En catego-
ria sènior, l'actual campió del
món individual masculí, Iván Pa-
rejo (CE Bun-Kay), també s'ha pro-
clamat campió d'Espanya amb
21.500 punts; mentre que el seu
company de club Antonio Leyva
va pujar-se al podi en tercer lloc.

En la prova individual femeni-

na, la millor classificada catalana
va ser Alexandra Torres (CE Bun-
Kay), tercera amb 18.300 punts,
per darrere de les valencianes Sa-
ra Moreno i Arantxa Martínez. En
parelles, la de l'INEF Barcelona,
formada per Cilinia Gómez i
Adrián Pérez, va quedar tercera;
el trio del CE Cos-master es va
proclamar campió amb 13.220
punts, seguit del Club d'Esports
Base Olèrdola subcampió amb
12.321. I en la categoria júnior, el
trio de l'INEF Barcelona fou sub-
campió i la seva gimnasta Alba
Graystones va classificar en vuite-
na posició individual B

n Molt públic no es va voler per-
dre al R.C. de Polo l'esdeveniment
polístic internacional de la ciutat,
el Barcelona Polo Classic. En les
sis jornades de partits, es va desta-
car com a clar líder el combinat de
l'equip Lexus, format pels argen-
tins Federico Bachman, Bautista
Ortiz deUrbina, el sud-africà Sibu-
siso Duma i el suís Phillip Mae-
der, que van oferir lliçons magis-
trals d'aquest complicat esport.

També l'equip del Real Club de
Polo-III va realitzar una magnífi-
ca campanya, tot aconseguint la
seva plaça per a la final. Així, la
Copa Lexus enfrontava els dos

grans conjunts de l'esdeveniment.
Els catalans Alejandro Espada
Jr., Álex Figueras, Adrián Ma-
theu i l'argentí Gerardo Manzini
van inaugurar el marcador i es
van avançar per 2-0, però a poc a
poc van anar cedint davant del po-
tencial del seu rival, tot claudi-
cant finalment per 12-5 ½.

La trobada, de granespectacula-
ritat per la seva velocitat i per les
jugades de fort contacte, va con-
querir el públic.Tercers classifica-
ts van ser els jugadors del combi-
nat mixt del Sapphire, seguits dels
representants de Roca i els germa-
no-suïssos de La Vanguardia B

n El Club de Bitlles la Galera Free
Power, format per Joan Lleixà,
Jordi Gilabert, Enrique Palacios,
Vicent Albiol i Joan J. Ferreres,
s'ha proclamat campió, per quart
any consecutiu,
dela LligaNacio-
nal de Bitlles Ca-
talanes, després
de guanyar 25 de
les 28 partides
disputades , i
amb un total de 50 punts.

L'equip del CB Miralcamp, tam-
bé per quart any seguit, s'haclassi-
ficat en segona posició, a vuit
punts del títol, amb l'equip format
per Ramon Torres, Emili Fransi,
Josep Masot, Jaume Pedrós iAdol-

fo Casals. La tercera posició de la
classificació per equips ha estat
per al CB Viladecans, amb 34
punts, després d'haver lluitat du-
rament amb el CB el Soleràs,

quart amb 32
punts, vuit més
que el CB Iguala-
da, cinquè.

Les tres darre-
res posicions en
la classificació

han estat per al CB Sant Jaume de
Bellpuig, el CB Siuranenc d'Horta
(17 p.) i el CB Ametllers (8 p.). El
millor jugador de la temporada,
Joan Lleixà, del CB la Galera Free
Power, encapçala la classificació
individual dels 76 participants B
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Catalunya domina els podis en Aeròbica

POLO

L'equip Lexus s'imposa
en el Barcelona Polo Classic

BITLLES CATALANES

La Galera Free Power, campió
de la Lliga Nacional 2009


