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Laura Orgué suma el sisè llorer de
campiona del món del Km Vertical
L'atleta catalana es confirma com la millor especialista del món després de sumar
aquest títol a Glen Coe (Escòcia)

Laura Orgué, junt amb el guanyador masculí, Bonnet Rémi, llueix la seva nova medalla d'or. | @iancorless.

L'atleta catalana Laura Orgué s'ha proclamat campiona del món de Kilòmetre Vertical en la prova
que s'ha disputat a Glen Coe (Escòcia). Orgué s'ha imposat amb un temps de 51 minuts i 39
segons i ha avantatjat en gairebé un minut a la segona classificada, la sueca Lina El Kott
Helander, mentre que la tercera ha estat la nord-americana Hillary Gerardi. Amb aquesta victòria
Orgué ha conquistat el seu sisè títol mundial de l'especialitat després dels que ja va guanyar els
anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2017 i revalida el llorer aconseguit l'any passat.
"Aquest any no he competit en molts quilòmetres verticals i he entrenat en curses més llargues?,
així que no em trobava còmoda com altres anys en aquesta disciplina. Malgrat això, he tingut molt
bones sensacions. Les condicions meteorològiques han estat molt dures perquè feia vent, plovia i
hi havia boira però la conclusió és que estic molt satisfeta amb el resultat ", assegura Laura Orgué.
Vegeu-la en aquest vídeo en plena acció:
Love this footage of @OrgueLau (https://twitter.com/OrgueLau?ref_src=twsrc%5Etfw) going full
gas on her way to claiming a heroic VK win in stern conditions. Kudos and credit to @biel_rafols
(https://twitter.com/biel_rafols?ref_src=twsrc%5Etfw) - chapeau Sir ?? #SkyWorldChamps18
(https://twitter.com/hashtag/SkyWorldChamps18?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#lesscloudmoresky
(https://twitter.com/hashtag/lesscloudmoresky?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#verticalkilometer (https://twitter.com/hashtag/verticalkilometer?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#SkylineScotland (https://twitter.com/hashtag/SkylineScotland?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@SalomonRunning (https://twitter.com/SalomonRunning?ref_src=twsrc%5Etfw)
@Skyrunning_com (https://twitter.com/Skyrunning_com?ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/c9gqY9vYPS (https://t.co/c9gqY9vYPS)
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? Salomon Mamores VK (@MamoresVK) 13 de setembre de 2018
(https://twitter.com/MamoresVK/status/1040386246219128836?ref_src=twsrc%5Etfw)
Aquest dissabte tornarà a posar-se el dorsal per a competir en la Salomon Ring of Steall Skyrace,
puntuable per als Skyrunning World Championships. Es tracta d'una prova de 29 quilòmetres,
2.500 metres de desnivell i espectaculars vistes al Ben Nevis. "Em trobo bé físicament i amb
ganes d'acabar bé la temporada, però no serà fàcil ni per les rivals ni per les condicions
meteorològiques", ha manifestat Orgué.
Dissabte, a la sortida, Laura coincidirà amb la seva companya a l'equip RSM Spain, Sheila Avilés,
que després d'una aturada torna a la màxima competició: "Torno al campionat del món amb moltes
ganes. Com sempre, hi haurà un gran nivell d'atletes. M'estic trobant millor i espero que les bones
sensacions dels entrenaments es reflecteixin en la carrera. Tinc ganes de gaudir ", diu Avilés.
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