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Victòries de Marc Pinsach i Sophie
Dusautoir a la Crononiu
Nil Cardona i Oriol Cardona completen el podi del Campionat de Catalunya que
guanya en dones Clàudia Galicia
Sortida de la Crononiu. Foto: La Molina

El cassanenc Marc Pinsach i l'andorrana Sophie Dusautoir van guanyar dissabte la Crononiu de
la Molina. Prova que puntuava per la Copa d'Espanya d'Esquí de Muntanya, per la nova Copa
Mountain Series 6.0 de FGC i era, al mateix temps, el Campionat de Catalunya de Curses
Verticals. En aquesta classificació Oriol i Nil Cardona van completar el podi masculí mentre que
l'osonenca Clàudia Galicia es va coronar campiona de Catalunya.
Pinsach va cobrir els 650 metres de desnivell positiu amb un temps de 34:08. Nil Cardona va ser
segon absolut a quasi un minut i mig del guanyador mentre que Miguel Caballero va completar el
podi (35:46). Oriol Cardona, amb 36:02, va ser el millor júnior, el tercer català així com el quart
absolut. També cal destacar la vuitena posició absoluta de Genís Zapater (millor sub23) mentre
que el camprodoní Joan Reyné va pujar al podi del Campionat de Catalunya júnior ja que va ser
segon (37:30) per davant de l'olotí Aleix Domènech.
En dones l'andorrana Sophie Dusautoir (41:12) no va fallar i va guanyar per davant del trio
d'esquiadores osonenques que van copar el podi femení del Campionat de Catalunya. Clàudia
Galicia, que competeix amb llicència de la UE Sant Joan, va arribar a una meta plena de públic
situada al cim del telecabina Alp 2500, amb un temps de 42:26. Marta Garcia (43:00) i Anna
Comet (43:03) van ser la segona i tercera millors catalanes, respectivament.
Nil Cardona també triomfa en esprints
L'endemà diumenge també es va disputar la prova d'esprints puntuable per a la Copa d'Espanya.
Marc Pinsach va repetir la victòria mentre que també cal destacar la segona posició absoluta de Nil
Cardona, el primer lloc en júniors d'Oriol Cardona i el cinquè lloc absolut de Genís Zapater. En
dones la victòria va ser per la torellonenca Claudia Galicia.

Classificació de la Crononiu https://doc-0g-9o(
docsviewer.googleusercontent.com/viewer/securedownload/0aa9o3o1v3olvejep1dmv4bjppc8b6ur
/jkv37m9pdqme868hnjh9geb4qmq0jo6s/1388395800000/ZXhwbG9yZXI=/AGZ5hq9Hg3vE47LUH9l71vF0WN/MEI2eG1lVlpkVDlZc05XUlpUM2RYWVVOTU1EZw==?docid=234d79552f2df86115184068b25da
183|149ebfefdfeb4e25d46286c304d8ade7&chan=EQAAAKtTrkafAV/cg0a/24Obrstr7DJZHOuT4S
EUAHPslpZt&sec=AHSqidaGBkzR__m6c3zoN5UEeimMJxZFzpJe_2ZH4UqE6UmajB5hnvgEWlV
b9Ou87RuwAonfy4ro&a=gp&filename=Clas.Final+Crononiu2013+copia.pdf&nonce=vg2ldoalqn3h
c&user=AGZ5hq9-Hg3vE47LUH9l71vF0WN-&hash=98t7oqbuipd663pvsfib7mtf5gccnno1)

V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=TBFklS_HBc4
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