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Francesc Fréixer deixa Àlex Fàbregas
sense victòria al Duatló de Sant Joan
El duatleta ripollès -i el CTSJA per equips- s'ha hagut de conformar amb la
segona posició
Fotos del DuatlÃ³ de Muntanya de Sant Joan 2011
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/735/duatlo/muntanya/sant/joan) (Xevi Mas)

Aleix Fàbregas ha aconseguit la segona posició. Foto: Xevi Mas

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/735/duatlo/muntanya/sant/joan)
L'osonenc Francesc Fréixer s'ha imposat a la cinquena edició de la Duatló de Muntanya de Sant
Joan que s'ha celebrat aquest diumenge a la zona del parc de l'Estació. Fréixer, amb un temps
d'1 h 23' 38'' ha vençut el ripollès Aleix Fàbregas, del Club Triatló Sant Joan, que ha quedat poc
més de mig minut del guanyador. El podi en categoria masculina l'ha completa Pau Mora però a
tres minuts del segon classificat.
El club local, el CTSJA, també ha quedat en segona posició per equips. La victòria en aquesta
categoria se l'ha endut el CERR Igualada mentre que el CT Granollers ha quedat tercer. L'altre
equip de la comarca, l'SC Camprodon, ha aconseguit una meritòria sisena posició.
En dones la victòria ha estat per Mercè Tusell del CN Reus Ploms. Segona ha estat la seva
companya Ester Hernàndez mentre que la santjoanina Mariona Càtedra ha completat el podi. Per
equips el CTSJA ha estat segon.
La cursa ha tingut el parc de l'Estació com a centre neuràlgic. La primera part ha consistit en una
cursa a peu de 5.400 metres (dues voltes a un circuit de 2,7 km), després 20 quilòmetres amb
BTT (dues voltes a un circuit de 10 km) i, finalment una darrera passada corrent al circuit de 2,7
km.
Classificació masculina
Francesc Fréixer (GE Esteve) 1 h 23' 38''
Aleix Fàbregas (CTSJ Abadesses) 1 h 24' 37''
Pau Zamora Pérez (CE Triatló Distance) 1 h 27' 47''
Classificació completa
(http://www.triatlo.org/competicions/resultat.aspx?numero_car=1120&tipo=V)

Classificació femenina
Mercè Tusell (CN Reus Ploms) 1 h 47' 05''
Ester Hernàndez (CN Reus Ploms) 1 h 51' 21''
Mariona Càtedra (CTSJ Abadesses) 1 h 58' 31''
Classificació completa
https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/178/francesc/freixer/deixa/alex/fabregas/sense/victoria/al/duatlo/sant/joan
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(http://www.triatlo.org/competicions/resultat.aspx?numero_car=1120&tipo=H)

Classificació per equips http://www.triatlo.org/competicions/resultat3.aspx?numero_car=1120)
(

Galeries de fotos
Galeria de fotos duatló 2011 (Xevi Mas)
Galeria de fotos duatló 2010
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/497/pagina1/duatlo/muntanya/sant/joan/abadesses)
(Xevi Mas)

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/735/duatlo/muntanya/sant/joan)
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