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Toni Roldán i Gema Arenas, líders
en guanyar la segona prova de la
Copa d'Espanya

Sortida de la Cursa Garganta de los Infiernos Foto: Ocisport

Toni Roldán i Gema Arenas lideren la Copa d'Espanya de Curses de Muntanya
(http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=355) després d'imposar-se a la
prova de la Garganta de los Infiernos a Jerte (Càceres). La cursa, de 29 quilòmetres i 1.700 metres
de desnivell positiu, es va disputar quasi en la seva totalitat en una reserva natural i va ser
testimoni d'excepció d'un espesctaculr duel entre el mallorquí Roldán i l'andalús Iván Ortiz.
La Cursa de Muntanya Garganta de los Infiernos (http://www.carreragargantadelosinfiernos.com/)
es va descantar per Toni Roldán (2:28:26) que va avantatjar amb només 39 segons a Iván
Ortiz, refet dels problemes al tibial que el van fer abandonar la setmana passada a l'Ultra
Montseny. El podi el va va completar el gallec Luis Calvo (2:32:23) -suma un segon i un tercer
lloc- a quasi quatre minuts fet que ha situat el mallorquí com a líder de la prova gràcies a una victòria
i un tercer lloc després de dues proves.
En categoria femenina Gema Arenas, de la selecció andalusa, ha sumat el dos de dos i s'ha
imposat a Jaén amb un temps de 2:54:29 per davant d'una sorprenent Paula Cabrerizo, atleta
madrilenya de categoria sub23. La basca Andrea Gil, del Sestao Alpino, va completar el podi a
set minuts de la guanyadora.
La Copa d'Espanya de Curses de Muntanya no es reprendrà fins a l'Skyrace Vallibierna del 14 de
juny, a la Ribagorça, però el calendari viurà el cap de setmana un plat fort amb la disputa del
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campionat estatal de l'especialitat en el marc del Trail Cara los Tajos d'Alhaurín el Grande, a
Màlaga.
Més informació i podis de la Cursa Montaña Garganta de los Infiernos
(http://events.ocisport.net/es/2015/carreras-por-montaaa-fedme-27/news/toni-roldan-y-gemaarenas-se-imponen-en-la-carrera-por-montaaa-garganta-de-los-infiernos-y-dominan-la-copa-deespaaa-de-carreras-por-montaaa-gp-buffa-)
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