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Timothy Lee Freriks i Ida Nilsson
coronen la prova ultra de la
Transvulcania
Els representants polítics i esportius fan una molt bona valoració de
l'esdeveniment esportiu

Timothy Lee Freriks i Ida Nilsson, guanyadors de l'Ultramarató de la Transvulcania | Transvulcania

Timothy Lee Freriks i Ida Nilsson s'han proclamat els guanyadors, aquest cap de setmana, de
l'ultramarató de la Transvulcania Naviera Armas 2017 http://transvulcania.info/?lang=es)
(
, amb
uns temps de 7:02:03 i 8:04:17, respectivament. En el cas de l'esportista sueca, es tracta del
segon triomf consecutiu en aquesta modalitat i, a més, el rècord absolut de la prova en la seva
categoria.
En homes, el podi de la cursa reina s'ha completat amb Ludovic Pommeret, que ha arribat a la
meta de Los Llanos de Aridane amb un temps de 7:18:15, seguit de Zaid Ait Malet, que ha
completat els 74,3 quilòmetres en 7:26:31. En dones, per altra banda, Anne Lise Rousset ha
acompanyat Nilsson al podi amb 8 hores, 32 minuts i 15 segons, i el tercer lloc ha estat per a
Hillary Allen, que ha quedat terceraa amb una marca de 8:03:27.
La cursa ha estat molt ben valorada pels esportistes i els organitzadors. Per la seva part, el
president del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, ha destacat "l'indubtable esforç" fet per part
dels participants, tant professionals com aficionats, a les curses que s'han preparat durant tot el
cap de setmana, així com la "repercussió" que ha tornat a tenir la Transvulcania, que cada any
creix i atreu més públic, famílies i amics a l'illa. Per la seva part, la consellera insular d'Esports,
Ascensión Rodríguez, també ha volgut destacar el "caliu del públic" envers els participants, així
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com el suport de tothom qui ha segut la prova a través dels diferents canals.
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