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Isinbàieva esclata
d’alegria després d’assolir
el títol mundial de perxa
■ F. BENSCH / REUTERS

Natàlia Rodríguez,
fora de la final
X.A.
BARCELONA / MOSCOU

Després d’haver competit
en quatre finals d’un
mundial, les tres últimes
de manera consecutiva,
Natàlia Rodríguez es va
quedar ahir a les portes
d’accedir a la cinquena cita entre les escollides del
1.500 m. La migfondista
tarragonina, de 34 anys,
no va oferir les mateixes
sensacions que en les sèries de diumenge. La seva

tàctica va ser similar. En
les primeres voltes es va
quedar a la cua del grup,
intentant evitar els tradicionals cops de colze en
una semifinal ostensiblement més lenta –2:15.76
el pas pels 800 m– que la
primera. En els últims
600 metres va avançar algunes posicions pels carrers exteriors per abordar
en una millor disposició la
volta final. La catalana va
accedir al grup capdavanter i al pas pels 1.300 m

progressava fins al sisè
lloc –passaven a la final les
cinc primeres–, a un pas
de la classificació directa.
Però va arribar al tram decisiu sense energia suficient. Va retrocedir al setè
lloc i en els últims 40 metres, ja sense possibilitats,
es va deixar anar per traspassar la línia de meta en
vuitena posició, amb un
registre de 4:09.18.
“Així com diumenge
vaig dir que havia tingut
bones sensacions, avui no
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Natàlia Rodríguez, en un moment de la cursa ■ EFE

he tingut el meu millor
dia. M’ha faltat un canvi
en l’última recta. No hi ha
excuses”, va comentar
l’atleta de Torreforta.
La guanyadora de la sèrie va ser la jove atleta sueca
Abeba
Aregawi
(4:05.66), una de les candidates al títol. En aquesta cursa també es van guanyar l’accés a la final la
nord-americana Jenifer
Simpson (4:05.79) i l’anglesa Hannah England
(4:06.80), les dues atletes
que van precedir la catalana en el podi del mundial
de Taegu 2011. En la primera semifinal es va imposar l’australiana Zoe
Buckman (4:04.82) i el
tall de les dues repescades
per temps va quedar fixat
en 4:05.32. ■

