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Kilian Jornet ja té dorsal per
somiar amb el cinquè triomf a la
Hardrock 100
El català s'endú un dels 145 dorsals de la mítica prova nord-americana que el
2019 comptarà amb un cartell de luxe

Kilian Jornet en una de les seves victòries a la Hardrock 100. | Philipp Reiter / Salomon

Aquest cap de setmana la Hardrock 100 (https://hardrock100.com/) ha dut a terme el ritual de
cada any: el sorteig per determinar quins 145 corredors participaran el proper estiu a la cursa que
parteix de la localitat nord-americana de Silverton. Un sorteig que cada any genera més
expectativa (hi havia 2.487 inscrits) i que ha tornat a atorgar un dorsal a Kilian Jornet, gran
referent de la prova que va guanyar quatre anys de forma consecutiva entre 2014 i 2017 i que el
darrer estiu no va poder córrer per una lesió.
El català no ho tindrà fàcil per seguir comptant per victòries les seves participacions a les 100 milles
de Colorado. L'edició de 2019 de la Hardrock 100 promet ser la més competida de la història ja que
hi ha altres corredors de primera fila mundial que també s'han endut un dorsal en el sorteig. És el
cas dels triples guanyadors de l'Ultra Trail del Mont Blanc François d'Haene i Xavier Thévenard.
Aquest darrer torna a la prova després de ser desqualificat en la darrera edició per rebre ajuda
externa.
Altres noms rellevants de la prova són Jason Schlarb, qui va entrar a meta el 2016 en primera
posició al costat de Kilian Jornet, Jeff Browning, guanyador de la prova aquest 2018 o el també
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nord-americà Dylan Bowman, campió de diverses ultra trails arreu del món.
Kilian Jornet ostenta el rècord històric en els dos sentits de la prova i en cas de guanyar igualaria
els cinc triomfs de Karl Meltzer. La darrera participació del ceretà a la Hardrock 100 és recordada
pel seu triomf agònic després de recórrer 140 quilòmetres amb una espatlla dislocada.

Kilian Jornet va guanyar la seva quarta Hardrock 100 després de córrer amb l'espatlla dislocada Foto: Philip
Reiter

Jordi Gamito no participarà a la Hardrock 100 i s'haurà de conformar amb el debut a la Western
States 100
(https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/4841/jordi/gamito/rep/exclusives/invitacions/co
rrer/western/states) .
Kilian Jornet continua entrenant a Noruega
El corredor català aprofita aquestes setmanes per entrenar a les muntanyes properes del seu lloc
de residència en una zona amb menys neu del que és habitual en aquesta època de l'any. Fa
uns dies Jornet va difondre un vídeo curt de les ja clàssiques crestes noruegues. Com sempre,
espectacular.

https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/4861/kilian-jornet-ja-te-dorsal-somiar-amb-cinque-triomf-hardrock-100
Pagina 2 de 3

(https://www.instagram.com/p/BqxVk-XHNTT/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading)

View this post on Instagram (https://www.instagram.com/p/BqxVkXHNTT/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading)

Amazing day in the mountains filming some action with the new @GoPro Hero7 Black. And I
have one to give away....Leave a comment and click the link in bio to take your chance. You have
until next tuesday! Don't be selfish and tag your friends! ? . #goprohero7 #hypersmooth
(https://www.instagram.com/p/BqxVk-XHNTT/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading)

A post shared by Kilian Jornet
(https://www.instagram.com/kilianjornet/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading)
(@kilianjornet) on Nov 29, 2018 at 8:30am PST
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