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Xavier Thevenard, el primer
corredor en vèncer les quatre
proves de la UTMB
El francès s'ha adjudicat l'OCC amb un temps de 5:28:37 |Ivan Camps, Dani
Cazalla i Pau Bartoló, els millors classificats catalans

Al francès Xavier Thevenard ja l'anomenen ?Mister UTMB?. Aquest corredor ha vençut avui la
prova Orsières-Champex-Chamonix (OCC), una cursa de 53 quilòmetres i 3.300 metres de
desnivell positiu, convertint-se així en el primer atleta que guanya les 4 proves competitives de
que s'inclouen en l'Ultra Trail Mont Blanc: UTMB, TDS, CCC i OCC. Amb un temps de 5 hores,
28 minuts i 37 segons, s'imposava als seus rivals per emportar-se l'última cursa que li faltava.
La seva arribada entre aplaudiments a Chamonix ha estat del tot emocionant.
Per darrere del vencedor, dos atletes que han format amb ell el grup capdavanter durant bona
part de la prova: Rachid El Morabity i Thibaut Baronian. Morabity ha hagut de fer un esprint en
l'últim quilòmetre per desempallegar-se del corredor francès i finalment ha estat segon amb un
temps de 5:43:23. Baronian creuava la meta amb una marca de 5:43:48.
Ivan Camps, el primer català
El millor català en aquesta prova ha estat Ivan Camps, de l'AE Mountain Runners del Berguedà,
que ha acabat en cinquena posició amb un temps de 5 hores, 53 minuts i 48 segons. Daniel
Cazalla també ha fet una gran actuació amb una vuitena posició (6:07:11), mentre que el
guanyador de l'any passat, Pau Bartoló, ha quedat en l'onzena plaça amb un temps de 6:16:56.
Arcos s'emporta l'OCC en fèmines
En la categoria femenina, l'andalusa Mercedes ?Messi? Arcos ha estat la més ràpida i ha liderat
la prova des dels primers compassos, escapant-se de la resta de rivals. Mantenint el bon ritme,
creuava la meta de Chamonix amb un temps de 6 hores i 54 minuts. La seguien dues italianes,
Lara Crivelli (7:34:06) i Sonia Locatelli (7:34:19), que es jugaven la segona plaça en un final molt
ajustat.
Divendres serà el torn de la prova reina, l'UTMB, i també de la CCC, dues curses que
completaran l'intens calendari de l'Ultra Trail Mont Blanc del 2016.
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