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Jordi Gamito inicia a Hong Kong la
seva temporada més global
El corredor empordanès disputa la Hong Kong 100, la primera prova de
l'Ultratrail World Tour

Jordi Gamito, en una imatge d'arxiu. Foto: Josep Maria Montaner

Jordi Gamito inicia aquest dissabte a la 1 de la matinada (hora catalana) la seva temporada més
global. Enguany, tal i com havia explicat en aquesta entrevista, disputarà l'Ultratrail World Tour i
finalment ho farà començant amb la Hong Kong 100http://www.hk100-ultra.com/)
(
.
La cursa asiàtica, que inicia la segona edició del circuit mundials d'ultratrails, consisteix en 100
quilòmetres i 4.500 metres de desnivell positiu. ?Serà una prova molt ràpida fins al quilòmetre 45 i allà
començarà la cursa de veritat?, explica Jordi Gamito a NacióMuntanya des de Hong Kong. La prova
es disputa en un parc natural a la península de Sai Kung, a una hora en cotxe de la populosa
ciutat xinesa. ?La primera part del traçat és amb vistes al mar i després es comença a pujar fins a
assolir una cota màxima de 967 metres?, assenyala Gamito.
La prova, que arriba a la cinquena edició, aplega 1.800 corredors d'una quarantena de països.
Entre els favorits destaquen els francesos Antoine Guillon, Cyril Cointre i Christopher le Saux, el
noruec Sondre Amdahl i el japonès Yoshikazu Hara, guanyador de l'Ultra del Mont Fuji del 2013.
Gamito també destaca la presència de quatre nepalesos molt ?perillosos? encapçalats per Tirtha
Tamang, vigent campió. En dones destaca la presència de la italiana Francesca Canepa, vigent
guanyadora i que torna a la competició després de la polèmica al Tor des Géants
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/844/doble/campiona/francesca/canepa/desqual
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ificada/al/tor/des/geants) , així com la valenciana Xari Adrián
(http://senselimitsaventura.com/2015/01/16/xari-adrian-a-conquerir-hong-kong/) -guanyadora de
l'Spain Ultra Cup- i Silvia Trigueros, entre altres.
El corredor català, cinquè a la darrera TDS de Chamonix, no ha format part de la foto de favorits.
?Per mi millor. Menys pressió i a fer la meva cursa?, ha explicat tot admetent que ha arribat a
Hong Kong ?amb moltes ganes però havent entrenat poc?. No en va, inicialment s'havia marcat la
TransGranCanària
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/1063/jordi/gamito/provenir/art/marcial/ajuda/ser
/fort/cap) com la primera prova de la temporada.
A banda de Hong Kong i les Canàries, el corredor empordanès té previst disputar tres curses
més de l'Ultra Trail World Tour: Lavaredo, Ultratrail del Mont Blanc i la Diagonale des Fous. Ell
mateix es marca com a objectiu personal acabar entre els deu primers a la general
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/1063/jordi/gamito/provenir/art/marcial/ajuda/ser
/fort/cap) .
V?deo: 104980944
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