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900 corredors participen al
Campionat del Món de Rogaining de
Catalunya
La cita de La Molina viu el debut de la selecció catalana en un mundial

Campionat del món de curses d'orientació Rogaining a La Molina | Josep Maria Montaner

Aquest cap de setmana La Molina ha estat l'epicentre del Campionat del Món de Rogaining
(http://wrc2019.cat) que per primera vegada s'ha disputat a Catalunya. La competició ha aplegat
uns 900 corredors i ha viscut el debut oficial de la selecció catalana en un mundial d'aquesta
especialitat.

https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/5489/900/corredors/participen/al/campionat/mon/rogaining/catalunya
Pàgina 1 de 3

Els esportistes, analitzant el mapa del Campionat del Món Foto: Josep M Montaner

Les tempestes han sigut protagonistes al mundial, especialment en el primer tram de competició,
però no han tirat enrere els equips inscrits que han afrontat una de les edicions més dures en els
campionats del món per les inclemències meteorològiques i també pels importants desnivells que
havien de superar els esportistes durant les 24 hores de competició.
Els corredors de l'Europa de l'Est han sigut els protagonistes i s'han repartit els principals triomfs
del cap de setmana, amb victòria d'un equip estonià en categoria masculina (La Sportiva-Salomon
SLab), d'un rus en la femenina (Arena Dream Team) i un d'ucraïnès en la mixta (Alta Endurance).
La cita tenia una elevada inscripció internacional i ha comptat amb participants d'arreu del món
procedents de països com Mèxic o Nova Zelanda.
Els equips han hagut d'interpretar un mapa que comptava amb una superfície d'uns 150
quilòmetres quadrats i que passava de la plana ceretana (1.100 metres) a la Tossa d'Alp (2.536
metres), afegint una exigència física notable a un esport de mapa i bruíxola en què els equips han
de passar per tants punts marcats en el mapa com els sigui possible en les 24 hores de
competició. Les fites o punts de pas estan marcats en el mapa prèviament per l'organització i tenen
una puntuació associada segons la seva dificultat tècnica i física. Els equips han de tenir en
compte la seva condició física i tècnica per fer una estratègia de traçat en el temps marcat, i poden
anar tant per camins com camp a través. Els equips que han aconseguit més punts en 24 hores
han estat proclamats els guanyadors.
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Els equips van començar la competició sota un intens aiguat a La Cerdanya Foto: Josep M Montaner

En aquesta cita cal destacar el paper de la selecció catalana que ha aconseguit els dos primers
llocs del podi en la categoria de mixtes júnior masculins (amb Mireia Via i Sergi Oliveras Wikilost- i Mar Serrallonga, Pol Canosa i Roger Virgili -Catalanets Desorientats-) i un tercer lloc en
els mixtes veterans, amb l'equip Foracorda.com format per Bàrbara Martínez, Daniel Castellà i Jordi
Domènech després d'haver estat competint amb molta igualtat amb els quarts i els cinquens
classificats fins al final de la cursa. A més, han quedat vuitens a la general mixta.
En categoria absoluta cal destacar el paper de l'equip femení format per les germanes Laia i Neus
Gil Clapera, que han aconseguit acabar al Top 10 amb el 9è lloc final. L'equip masculí de la
selecció catalana de David Tarrés i Albert Roca (Catalunya Camelbak) ha quedat en 17a posició.
Mentres que l'equip campió d'europa el 2017 amb Albert Herrero i Aurelio Olivar ha hagut
d'abandonar per problemes tècnics.
GALERIA: Selecció d'imatges del Campionat del Món de Rogaining de La Molina a càrrec de Josep
Maria Montaner
(https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/flaix/621/campionat/mon/curses/orientacio/rogaining)
.
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