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La selecció catalana de raquetes de
neu s'exhibeix a Noruega
Sílvia Zuñiga i Eduard Hernández s'imposen a l'Arctic Snowshoe Race

Els esportistes catalans han brillat a l'Arctic Snowshoe Race | FEEC

La selecció catalana de raquetes de neu de la FEEC ha disputat aquest curs tres proves a Europa
i en totes tres ocasions com a mínim un esportista del nostre país ha alçat els braços per celebrar el
triomf. Després del domini mostrat a la Chasseralienne suïssa i a la CiaspDolomitica italiana,
aquest cap de setmana ha arribat l'hora d'exhibir-se a Noruega.
L'Arctic Snowshoe Race (10 quilòmetres i 300 metres de desnivell positiu) ha certificat la
superioritat de la delegació catalana davant la presència d'esportistes procedents de sis països
diferents més: Noruega, Estats Units, Suíssa, França, Gran Bretanya i Alemanya. El domini català
ha estat aclaparador i cinc dels sis esportistes que han acabat pujant al podi formaven part del
combinat quatribarrat.
Sílvia Zuñiga (CE Pontsicà) ha marcat el ritme de la cursa des de l'inici i ha superat amb solvència
a la corredora noruega Anne-Lise Sorensen i a la seva companya Laia Aguilar (CE Calldetenes),
que ha ocupat la tercera posició. En categoria masculina el més ràpid ha sigut Eduard Herna?dez
(AE Matxacuca), que ha mantingut un frec a frec amb Just Sociats (CN Terrassa) i ha acabat
imposant-se. El podi l'ha completat un altre corredor català, Marc Traserra (CE Voltreganès ARS).
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L'Arctic Snowshoe Race forma part del circuit Midnight Sun Marathon i ha sigut la darrera prova
de la selecció catalana a Europa aquesta temporada. Després de l'èxit assolit, l'equip català
descansarà durant uns mesos abans de fer el debut a l'hemisferi sud amb una prova que no es
disputarà fins al mes d'agost: la Copahue Extremo serà una cita inèdita per als corredors catalans
que hauran de combinar les raquetes de neu amb la cursa a peu.
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