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S'acaba la Lliga Nord de Curses
d'Orientació 2016
Josep Maria Santiago i Virginia Güell guanyen la categoria C1 |Carles Surrell i
Salut Masip s'emporten el títol en C2

Podi femení de la categoria C1 | Lliga Nord-O

Aquest cap de setmana s'ha tancat a Aiguafreda, al Vallès Oriental, la Lliga Nord de Curses
d'Orientació 2016. Aquesta modalitat ha comptat amb un total de dotze proves que s'han fet al
llarg de tot l'any a diferents poblacions del Bages, Osona, el Berguedà, la Garrotxa, el Gironès o el
propi Vallès Oriental. La lliga ha estat organitzada per quatre clubs: Gastant Keks, UE Vic, Aligots
de Girona i el CO Berguedà.
Hi ha dues categories al circuit de la Lliga Nord, el C1 per a corredors amb més experiència, i el
C2 per gent amb menys nivell tècnic i físic. És un circuit que als orientadors federats els serveix per
preparar proves de la Copa Catalana o de nivell internacional. També compta amb dues
categories de caire popular, com són la C3 en adults i la C4 en menors. S'ha convertit en la
segona competició de més alt nivell i participació del calendari català de l'especialitat.
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Podi masculí de la categoria C1. Foto: Lliga Nord-O

Enguany, la lliga ha tingut fins a 665 participants en les dues categories puntuables, la C1 i la C2.
Però prop de 800 persones més han participat també en les categories no competitives. A la C1,
va vèncer Josep Maria Santiago, dels Aligots de Girona, amb 623,82 punts. El subcampió va ser
Jordi Bruguera, seguit de molt de prop del tercer, Aleix Canudas. En categoria femenina es va
imposar Virginia Güell, de l'UE Vic-Fredvic, que va acabar amb 348,11 punts. Va superar per
menys de 3 punts a la segona, Sara Prat, i Berta Alsius va ser qui va completar el podi.
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Podi femení de la categoria C2. Foto: Lliga Nord-O

Pel que fa a la categoria C2, el vencedor masculí va ser Carles Surrell, dels Aligots Girona, amb
755,95 punts, que va quedar per davant de Josep Vila i Ricard Castellà. En la categoria femenina,
va guanyar Salut Masip, del Sabadell Orientació, amb una marca de 700,40 punts. La segona i
tercera classificades van ser, respectivament, Fatemeh Khalajhedayati i Hanneke Heikoop.
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Podi masculí de la categoria C2. Foto: Lliga Nord-O

https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/2962/acaba/lliga/nord/curses/orientacio/2016
Pàgina 4 de 4

