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FUTBOL SEGONA DIVISIÓ B DOPATGE 

Provendo, amb experii!nda 
a Segona A, retor~ blau 

Putin recorrera 
la san ció de 4 
anys a Rússia 
1 MOSCOUI El presiden! de Rús· 
sin, Vladímir Putin, va dir 
abir que recorreran la sanció 
de4anys sensc compclirim
posada dilluns per !'Agencia 
Mundial Antidopatge (AMA) 
perquc viola "la Carta Olím· 
pica" i també va assegurar 
que un cilslig aixf "no pot 
ser coJ.Iectiu". El país no po
dra competü als grans csdc
veniments internacionals a 
l'havermanipulat les proves 
antidopatgc, coso que signi· 
fica que, tret que l'apeJ.Iació 
fructifiqui, no podría com
petir ni en Jocs Olfmpics ni 
al Mundial de Qatar. 

El Lleida incorpora el centrecampista madrileny en lloc dellesionat Felip 

XAVIER MADRONA 
1 LLEIDAI El Lleid~ Esportíu va 
anunciar ahir la incorpora
ció del ccntrecampisto Daniel 
Provencio Azcune (Madrid, 
7-10-1987), un jugador amb 
experiencia a Segona A i que 
ha disputat lres play-olfs d'as
cens a la divisió de plata, en un 
deis quals va aconseguir l'exit 
el 2018 quan militava a I'Elx. 
El Lleida va arribar a un acord 
amb Provencio pe! que queda 
de lcmporada una vegada que 
va rebre l'autorització per part 
de la Reial Federaci6 Espanyola 
de Futbol per cobrír la baixa de 
llarga durado d'Áiex Felip. 

Daniel Provencio, que la 
temporada passada va jugar a 
l'Eivissa de Segona B cedit per 
l'Elx, era un deis jugadors que 
el Lleida seg uia aquest estiu per 
tancar la plantillo. L'acord, tan· 
maleix, no es va produir a les· 
hores i el jugador madri lcny 
es trobava scnse equip, per In 
quol cosa va formar part de les 
sessions AFE integrarles per 
23 jugadors lliures elegits pel 
Comite Tccnic de Sclecció de 
I'Associació de Futbolistcs Es· 
panrols (AFE). 

Provenclo, e l dla de la presentacló amb I'Eivlssa. 

E velera jugador, de 32 anys, 
hajugat a Segona divisió A amb 
el Rayo Va lleca no (amb el qual 
va ascendir a Primet·a), Miran
dés (va jugar 80 parti ts) i Elx 
on, després d'ascendir a la ca· 
tegoria de plata, ja no va ten ir 

TRES 'PLAY·OFFS' 

Ha jugat tres promocions 
d'ascens amb A t. Llevant, 
Hospitalet i Elx, i amb 
l'últim va aconseguir l'exit 

tant protagonisme la temporada 
passadn i va recalar al mercal 
h ivernal n I'Eivissa, on no va 
renovar al juny. 

Elmillor moment el va viure a 
I'Hospitnlct, on va arribar fins o 
!'eliminatoria final del play-off 
d'ascens n Segonn A davant del 

ATLETISME ENTRENAMENTS 

Lcganés. Antet"iormcnl, havia 
jugat un altre play-off amb I'At
U:Iic Llevan!. 

El director esportiu del U e i
da, Jordi Esteve, va destacar del 
nou refor~ blau "lacapacilat per 
incloure molt terreny de joc al 
centre del camp" i "el desple
gamenl ffsic tant e n defensa 
comen atac". A més, va di r de 
Provencio que "és un centre· 
campista de llarg recorregut 
amb arribada des de la segona 
Hnia, que s'adapla bé a les d i
fcrents posicions del centre del 
camp i que aporlarilun plus de 
compel itivilal". 

Concentra ció de corredors de tanques de la Federació amb lleidatans 
1 LLEIDAt L'entrenador Salvador 
Porras com a responsable tec
nic i les atletcs Aitana i África 
R:~dsma (Lieida UA) van as
sis tir a una concenlració de la 

Reial Federaci6 d 'At letisme per 
a corredors de tanques sub-20 
i sub-23 a Llcó, entre cls dics 
5 i 9. Ara, Porras ja es prepara 
pe1· a una altra concentra ció, 

aquesta vegado de la Federaci6 
Catnla11a al CA R de Sant Cu
gat, en la qua! seran presents 
lotes les joves promeses de 
l'cspecialitat. 

Elsabonats 
podran adquirir 
avui les entrades 
pera la Copa 
• El Lleida comen~ara 
avui a dispensar les entra
des pcr ni partit de la Co
pa del Rei, que disputaril 
el d ia 19 amb el RCD Es
panyol (19.00 horcs). Els 
abonats més fidels, quera 
dos o més temporades que 
tenen abonament, podran 
veuregratis el partit, pero 
hauran de recollir )'entra
da a les taquilles del club 
des d'avui i fins al dissabte 
dia 14. 

També podran reco
Uir-la durant aqucsts ma
teixos dics els abonats 
nous d'aquesla tempora· 
da, pero ells hauran de 
pagar entre 15 i S euros, 
depenent de la ubicaci6. 
A partir del dilluns 16 ja 
podrii comprar la localital 
el públic en general, amb 
preus entre 35 i 20 euros. 
El mateix dia del partit 
costaran entre 45 i 25. 

Perla seua banda, l'ilr· 
bitre d'aqucst partit sera 
el controvcrt it Antonio 
Miguel Mateu La hoz, del 
comite valencia. 

NBA 

Triomfsde 
RickyRubio 
iMarcGasol 
1 HOUSTON 1 ExceHent jornada 
la que van ten ir cls jugadors 
catalons Ricky Rubio i M are 
Gasol a l'NBA a l ser prota
gonistes destacats en els tri
omfs que van aconseguir els 
respcctius equips. Rubio va 
aportar un doble doble de 
setzc punts i calorze assistcn· 
cies i e ls Suns van guanyar 
per 125-109 els Timberwol
ves. Gasol, per la seua banda, 
va aportar nou punts, nou ro
bots, cinc assistl!ncies i qua
trc laps pcrquc els Raptors 
vencessin per 92-93 cls Bu lis 
de Chicago. 

ATLETISME E SPORT ESCOLAR 

Un de is pod ls del Cros lntercomarcal de Tremp. 

Centenars d'escolars al Cros 
lntercomarcal de Tremp 
REDACCIO 
ITREMPI Centcnars d'escolars van 
participar el passat din 1 en el 
XXXIV Cros lntercomarcal de 
Tremp, en el rnarc del circuit es
color de cros-Trofcu Diputnci6 
de Lleida, que va ten ir coma es
cenari la zona esportiva de!Jon-

car. Aquesla prova, que forma 
part delsJocsEsportius Escolars 
de Catalunya del prcsent curs, 
2019-2020, vo ser organilzadn 
per part de la regidoria d 'Es
ports de l'ajuntament de Trcmp 
i e l consell espor1iu del Pallars 
Jussa. 
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