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Xavier López i Carmen Martínez,
primers líders del circuit Kalenji
Trailseries21K
Es van imposar aquest diumenge a la Trail Muntanyes de la Costa Daurada

Entre les dues curses i la caminada realitzada sobre el mateix circuit de 12 km hi ha hagut prop de 300
participants. | Naturetime.

Xavier López i Carmen Martínez són els primers líders del circuit Kalenji Trailseries21K
(http://www.naturetime.es/index.php?arxiu=fitxa_esdeveniment&id_esdeveniment=143) després
d'imposar-se aquest diumenge en la cita inaugural del campionat a Prades, la Trail Muntanyes de
la Costa Daurada, sota l'organització de la secció de muntanya de l'Agrupació Cultural Vila-seca i la
producció tècnica de Naturetime.
Els participants han gaudit d'un dia assolellat i d'un terreny humit i tou per completar els 20km i
850m D+ de què constava el recorregut, nou d'aquest any i que comptava amb una part més
tècnica amb ascens al Tossal de la Baltassana al principi; i un sector més corrible de pista a
posteriori.
López s'ha imposat amb un temps d'1:37:09, amb quasi dos minuts sobre Julio Enrique Gutiérrez
(1:39:07) i més de quatre sobre Jesús Arredondo (1:41:20), que ha completat el podi.
En dones, victòria per a Martínez (2:00:08) per davant de Pat Perpinyà (2:01:31) i d'Alicia Domingo
(2:15:49).
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La propera cita del circuit Kalenji Trailseries21k tindrà lloc el proper 8 de juliol a Colledjou. En total,
el campionat consta de sis proves.
Gelonch i Teruzzi guanyen la 12K
També s'ha celebrat una cursa de 12km i 468m D+ puntuable pel circuit TGN Nord i que han
guanyat Nil Gelonch i Laura Teruzzi. Gelonch (50:17) ha estat acompanyat al podi per Javier
Alonso (51:48) i Marc Llebaria (52:14); mentre que a Teruzzi (1:00:15) l'han seguit Sandra
Gimeno (1:01:59) i Helena Sirisi (1:06:52).
Entre les dues curses i la caminada realitzada sobre el mateix circuit de 12km hi ha hagut prop
de 300 participants, en el que ha estat l'aperitiu de l'Ultra Trail de les Muntanyes de la Costa
Daurada, que se celebrarà dissabte vinent en el mateix escenari.
El circuit trailSERIES Costa Daurada són un seguit de curses de muntanya per els millor racons i
paratges de la Costa Daurada, des de l'interior fins a primera línia de mar.
L'objectiu és donar a conèixer els millors recorreguts per la pràctica del trail running en competició.
Sempre des del coneixement amb recorreguts assequibles, de trail-running (no grimpades) i una
distància estandard d'una mitja marató.
Totes les curses tenen la mateixa distància i el mateix dia de la cursa es disputaran curses de
10Km dins de la lliga de TGNNord i curses d'iniciació anomenades START TRAIL
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