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Atletisme

Adam Maijó, sext en la final del 3.ooo·metres a l'Europeu
Adam Maijó va estar a bon nivell i
va acabar en un meritori sext lloc a la
final dels 3.000 metres com a únic re
presentant de la selecció espanyola,
de l'Europeu sub-20 que es disputa a
la ciutat sueca de Boras.
l'.atleta de Batea, que havia obtin
gut la classificació en semifinals amb
8:25:35, amb el quint millor temps
dels 15 finalistes, va aguantar bé en
una cursa molt exigent, que a partir
dels dos primers quilòmetres va co
mençar a ser més ràpida amb el turc
Omer Amaçtan. !.'.italià Cavagna i
l'holandès Mac Evoy van ser els pri
mers damnificats, ja que van quedar
relegats i sense opcions. A falta d'un
quilòmetre es va formar un grup entre
quatre atletes que van marcar un rit
me molt fort, seguint-los per darrere
Adam Maijó entre els perseguidors.

08:18:48. Quint va ser el britànic
Max Heyden, 8: 18:73, per davant
d'Adam Maijó, que va invertir un
temps de 8:20:88 i va rebaixar en
gairebé dos segons la seua millor
marca a l'aire lliure.
■ En clara progressió

Al final l'alemany Elias Schreml va
aconseguir una lleugera distància que
li va permetre penjar-se la medalla
d'or.amb 8:16:07, seguit del serbi
Milos Malesevic, 8: 16:68 i el Iure

Omer Amaçtan, 08:17:51, que vcin
aconseguir la plata i el bronze. En
quarta posició, i millorant també
marca com els tres primers, es va
classificar Andry Krakovetskyy,

Patinatge

Anouk Vizcarro, amb bronze a l'estatal
cadet, suma un nou èxit per al CP L'Aldea
Anouk Vizcarro va protagonit
zar una destacada actuació al
Campionat d'Espanya cadet i
juvenil, disputat al pavelló munici
pal Joaquim Rodríguez de Parets
del Vallès. A la categoria cadet la
component del CP l'. Aldea va repe
tir la tercera plaça del 2018, i va
millorar la seua actuació en relació
amb el passat campionat de
<:atalunya, on va finalitzar sèpti
ma. En esta ocasió es va penjar lo
medalla de bronze després d'ha
ver acabat en segona posició en el
programa curt de la primera
jornada.
La categoria va ser dominada
per les patinadores catalanes, amb
emocionant lluita per a les tres pri
meres posicions, on va obtenir l'or
S.ira Bella (CP Parts del Vallès),
amb l O 1,85 punts, la plata per a
Ariadna Garrasino (CPA
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Lloret de Mar) i bronze d' Anouk
Vizcarro, amb 89,65, per a seguir
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Anouk Vizcarro amb el seu tècnic Manel Villarroya amb el trofeu conquerit.
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sumant èxits per al club del Baix
Ebre en un 2019 espectacular.

Adam Maijó, resident al CAR de
Sant Cugat, està realitzant una ex
cel-lent campanya amb molt bons
resultats. !.'.atleta de la Terra Alta va
començar amb el títol a Madrid de
campió d'Espanya Sub-20 dels
3.000 metres, seguint amb l'estrena
de la seua internacionalització amb
la selecció espanyola en la Trobada
Internacional de Minsk, el primer
lloc al català sub-20 en els l .500
en pista coberta, superant la seua
marca 8: 19:38.

■ Míting de Barcelona

Meritxell Benito (Playas de Caste
llón) va ser tercera en salt amb per
xa, amb una marca discreta de 3,52,
la qual va ser superada per Andrea
San Jose (FC Barcelona), 4,00 i Cla
ra Fernémdez (Muntanyenc Sant Cu
gat), 3, 72 al XXII Míting Internacio
nal Ciutat de Barcelona, disputat
amb difícils condicions per als atletes,
i una mica accidentat en patir un pa
rell d'aturades a causa d'una forta
tempesta d'aigua. A la prova dels
l .500 metres llisos, Llorenç Sales va
ocupar la quarto plaça amb un
temps de 3:40:76, el qual va ser el
primer espanyol classificat, per da
rrere del kenyà Kumari Taki,
3:36:98; el marroquí establert a
Múrcia, Mohammad Katir, 3:37:6 l i
l'australià Luke Mathews, 3:38:79.

Anna Nadal, segona de la categoria
infantil en el Triatló de les Alqueries

de

Anna Nadal va finalitzar en segon lloc de la categoria infantil al Triatló
d'Alqueries, puntuable per al Circuit autonòmic. Lo competició va ser
exigent i molt disputada des de l'inici del tram de natació fins a la cursa a
peu, amb victòria final de Blanca Moles (Trailavall). Tot i la forta calor i
humitat, la prova va comptar amb una participació de 160 triatletes. Va
destacar també lo participació dels tortosins Marc Prades, que va ocupar el
sext lloc, Pou Prades novè en cadets i Aleix Prades desè en aleví.
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