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El català Pau Capell guanya l'Ultra
Austràlia i Jordi Gamito acaba novè
Aquests dos corredors encapçalen la general de l'Ultra-Trail World Tour

Pau Capell arribant a la meta de l'Ultra Trail Austràlia | UltraTrail Australia

El català Pau Capell (Compressport) va vèncer aquest passat cap de setmana a l'Ultra Trail
Ausràlia http://www.ultratrailaustralia.com.au/)
(
, una cursa que forma part del calendari de l'UltraTrail World Tour (http://www.ultratrail-worldtour.com/) . El santboià es va confirmar així com un dels
corredors de llarga distància amb més nivell del nostre país. Només dos altres catalans, Kilian
Jornet i Núria Picas, havien aconseguit una victòria en aquesta prestigiosa cursa. La prova es
basava en un ràpid traçat per les Blue Mountains i tenia 100km i 4.300 metres de desnivell positiu.
Capell va aconseguir un temps de 9 hores, 20 minuts i 14 segons.
Pau Capell va acabar per davant del corredor local Ben Duffus i del xinès Yun Yanqio, els quals
van completar el podi masculí de l'Ultra Trail Austràlia. En categoria femenina, la guanyadora va
ser l'australiana Beth Cardelli, amb un temps d'11 hores i 16 minuts. Segona va ser Fiona
Hayvice i tercera Kellie Emerson.
Jordi Gamito aconsegueix entrar al Top 10
Jordi Gamito (WAA Team Equipment), un altre corredor català, suma i segueix en l'Ultra-Trail
World Tour, aquest cop amb una novena posició. L'atleta va aconseguir un temps de 10 hores, 42
minuts i 13 segons, una marca que és molt valuosa per a les seves aspiracions per a la
classificació final.
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Jordi Gamito en un moment de la competició. Foto: UltraTrail Australia

Dos catalans encapçalen la general de l'UTWT
Amb aquesta victòria a Austràlia, Pau Capell passa a ser el líder de la classificació general de l'UltraTrail World Tour. Precisament, li pren la posició a un altre català, Jordi Gamito, que amb el seu
novè lloc aconsegueix mantenir la segona plaça després d'haver participat en quatre de les
curses del circuit mundial.
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Classificació general provisional de l'UTWT. Foto: UltraTrail Australia
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