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Atletisme. La Lliga del Diamant es va iniciar amb força en la reunió de
Doha i els atletes van superar onze millors marques mundials de l’any

BREUS

Rudisha es mostra sòlid i
s’imposa en els 800 m
A.C.

Resultats

DOHA

—————————————————————————————————

Homes. 100 m
1r Justin Gatlin (EUA)........................... 9.97
1r David Rudisha (KEN) ................1:43.87
2n Mohammed Aman (ETI) ........ 1:44.21

1.500 m
1r Asbel Kiprop (KEN)..................... 3:31.13
2n Bethwell Birgen (KEN) ...........3:31.90

3.000 m
1r Hagos Gebrhiwet (ETI) ........... 7:30.36

400 m tanques
1r Michael Tinsley (EUA)................. 48.92

Alçada
1r Bohdan Bondarenko (UCR)......... 2,33

Perxa
1r Konstantinos Filippidis (GRE) ...5,82
2n Malte Mohr (ALE) .............................5,82

Triple
1r Christian Taylor (EUA) ..................17,11
2n Benjamin Compaoré (FRA) ..... 17,06

Pes

Rudisha supera Aman a Doha ■ KARIM JAAFAR / AFP

una prova en què tres atletes van superar els set metres, tot i que les altres
dues amb vent superior
als dos metres. El nordamericà Ryan Whiting no
es va quedar enrere i amb
el seu llançament de
22,28 m en el pes, va millorar força la seva pròpia
millor marca mundial, que
era de 21,74.
En els 1.500 m masculins també hi va haver nou
líder en el rànquing mundial. El kenyà Asbel Kiprop
es va imposar amb un registre de 3:31.13. La nordamericana Dawn HarperNelson es va imposar amb
12.60 en el 100 m tanques
i va millorar la seva pròpia
marca de l’any en dues
centèsimes, mentre que

en els 3.000 m obstacles
femenins la millor marca
va ser per a la kenyana Lidya Chepkurui (9:13.75).
Els dos primers en el
salt de perxa masculí van
fer el mateix registre de
5,82 m, però el triomf i la
millor marca mundial va
ser per al grec Konstantinos Filippidis que ho va assolir en el segon intent,
mentre que l’alemany Malte Mohr ho va fer en el tercer. La reunió de Doha es
va iniciar amb millors
marques mundials, i va
acabar igual. En els 400 m
femenins, Amantle Montsho de Botswana va guanyar amb 49.88, mentre
que en l’última prova dels
3.000 m l’etíop Hagos Gebrhiwet va fer 7:30.36. ■

1r Ryan Whiting (EUA) ...................... 22,28
2n Germán Lauro (ARG)................... 21,26

Javelina
1r Vitezslav Vesely (TXE) ................ 85,09
2n Tero PitkäMäki (FIN) ................... 82,18

DONES. 200 m
1a S.A. Fraser-Pryce (JAM)............ 22.48
2a Sherone Simpson (JAM) ........... 22.73

400 m
1a Amantle Montsho (BOT)...........49.88
2a Allyson Felix (EUA) ....................... 50.19

1.500 m
1a Abeba Aregawi (SWE) ............3:56.60
2a Faith Kipyegon (KEN) ............ 3:56.98
3a Genzebe Dibaba (ETI) ............ 3:57.94

100 m tanques

SANTA CRUZ DE LA PALMA

Els catalans Kilian Jornet i
Núria Picas defensen a
partir d’avui, en la Transvulcania, el títol de la copa
del món de curses de muntanya d’ultraresistència.
La prova canària s’ha convertit en un referent per
als millors especialistes

en l’edició passada, en què
va ser tercer. El seu principal rival serà el nord-americà Anton Krupicka. En la
categoria femenina, Núria
Picas espera millorar la segona posició de l’any passat. La sueca Emelie Forsberg serà l’altra gran favorita, mentre que la neozelandesa Anna Frost és baixa d’última hora. ■

La UCI recorrerà contra la decisió
de no entregar les bosses de sang
Madrid. La Unió Ciclista Internacional (UCI) va confirmar ahir que recorrerà contra la decisió de la jutgessa de l’operació Port de no entregar les bosses de
sang i plasma a les autoritats esportives. La UCI, com
a acusació particular, ho havia sol·licitat juntament
amb la fiscalia, l’advocacia de l’Estat, l’Agència Mundial Antidopatge, la Federació Espanyola de Ciclisme, el Comitè Olímpic Italià i l’exciclista Jesús Manzano. La jutgessa va apel·lar als drets fonamentals
dels esportistes reconeguts en la Constitució Espanyola per justificar la seva decisió i va ordenar que les
mostres i el material informàtic confiscat siguin destruïts quan la sentència sigui ferma. ■ EL 9

HOQUEI SOBRE HERBA

Primera oportunitat de títol del
Polo, que rep el Club de Campo
Barcelona. El Club de Polo de Barcelona pot aconse-

guir avui (13.00 h) el títol de la divisió d’honor d’hoquei sobre herba si guanya el segon partit de la final
contra el Club de Campo. En el primer partit, disputat al camp madrileny, el Polo va aconseguir la victòria 3-5. En cas de derrota de l’equip català, demà es
faria el tercer i definitiu partit al mateix escenari
(12.30 h). ■ EL 9

3.000 m obstacles
1a Lidya Chepkurui (KEN) ........... 9:13.75
2a Sofia Assefa (ETI) ......................9:14.61

Llargada
1a Brittney Reese (EUA)...................... 7,25
2a Blessing Okagbare (NIG) ............. 7,14
3a Janay Deloach (EUA) ..................... 7,08

Disc
1a Sandra Perkovic (CRO).............. 68,23
2a Zinaida Sendriute (LIT) ............ 63,92

L’objectiu és repetir
del món, malgrat que tot
just se n’han disputat quatre edicions. Jornet arriba
a la cita pocs dies després
de donar per acabada la
temporada d’esquí de
muntanya. El cerdà ha
passat tota la setmana a
La Palma, amb l’objectiu
d’acostumar-se al màxim
a la calor de l’illa per evitar
els problemes que va tenir

CICLISME

1a Dawn Harper-Nelson (EUA) .... 12.60
2a Kellie Wells (EUA)...........................12.73

Curses de muntanya. Jornet i Picas comencen a la Transvulcania la
copa del món d’ultraresistència com a favorits per revalidar el títol

Marc Salgas

Eufemiano Fuentes, un dels condemnats ■ AFP

800 m
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El kenyà David Rudisha no
va defraudar l’expectació
aixecada a Doha en la primera reunió de la Lliga del
Diamant i amb un bon
temps de 1:43.87 va aconseguir la victòria en els
800 m i va acreditar la millor marca mundial de
l’any. El campió olímpic i
plusmarquista mundial,
tot i anar retardat en la seva preparació, va superar
el jove etíop Mohammen
Aman, l’únic que l’ha pogut guanyar darrerament.
La cursa de 1.500 m femenina també va ser espectacular amb la sueca d’origen etíop Abeba Aregawi
realitzant un gran registre
de 3:56.60 i situant-se
com a líder mundial de
l’any. Va estar ben secundada per la kenyana Faith
Kipyegon (3:56.98), que
va fer rècord del seu país, i
de l’etíop Genzebe Dibaba
(3:57.54), que va fer marca personal.
La reunió es va iniciar
amb força, i en les tres primeres proves el guanyador va fer la millor marca
mundial de l’any. La croata Sandra Perkovic va ser
la primera amb un llançament de 68,23 m en el disc
en el seu últim intent, tot i
que amb el primer de
67,37 ja havia superat
l’anterior marca de l’any.
En la llargada femenina la
nord-americana Brittney
Reese amb 7,25 (+1,6), va
establir un bon registre en

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
La Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades, en virtut de les competències que li atorga la legislació vigent, convoca Assemblea General Ordinària pel dia 15 de juny de 2013, a les 17.00 h en primera convocatòria i a
les 17.30 h en segona convocatòria.
L’assemblea tindrà lloc a les instal·lacions de la seu federativa al carrer Saragossa, núm. 7 de Badia del Vallès, i hi podrà assistir un representant de cada
club que estigui afiliat a la federació i al Consell Català de l’Esport.
Volem insistir en la necessitat que els Clubs assumeixin el compromís d’assistir a les reunions que la Federació proposa, tant a les assemblees oficials
com a les de caire informatiu, ja que pensem que és la manera com tots plegats podem avançar. Estar informat de tot allò que ens envolta i tenir l’opció
de poder expressar allò que pensem i sentim és la via per poder mirar el futur
amb passos ferms i amb optimisme.
ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
1. Lectura i aprovació, donat cas, de l’acta anterior.
2. Informe del President.
3. Informe de les activitats 2012 de Judo, Aikido, Jujitsu, Kendo, Nihon-taijutsu
i Wushu i els seus calendaris.
4. Aprovació, si escau, dels comptes anuals auditats de l’any 2012.
5. Fixació preu llicències de la part proporcional de setembre a desembre de
2013.
6. Adaptació dels Estatuts federatius a la nova normativa i aprovació, si escau.
7. Propostes dels clubs.
8. Nomenament dels interventors de l’acta de l’assemblea 2013.
9. Torn obert de paraules.

Núria Picas celebra el títol
de l’any passat ■ EL 9

Badia del Vallès, 11 de maig de 2013

