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Els joves talents de les curses de
muntanya es troben al mundial
El campionat del món juvenil de curses de muntanya es disputa a Itàlia del 2 al 4
d'agost

El campionat del món juvenil torna a Itàlia després de l'èxit de l'edició de 2018 | Luca Cironi

L'Aquila (Itàlia) torna a ser l'escenari aquest cap de setmana dels Campionats del Món Juvenils de
Curses de Muntanya (http://www.gransassoskyrace.it/evento/Gran-Sasso-SkyRace-Combinata) .
La cita impulsada per la Federació Internacional (ISF) celebra la quarta edició amb una cursa
vertical el divendres i l'skyrace del Gran Sasso el diumenge.
Enguany els 192 joves participants d'entre 16 i 23 anys procedents de 28 països diferents
competiran en tres categories en funció de l'edat i els més brillants a la cursa vertical i a l'Sky es
disputaran el títol combinat, que enguany no només tindrà en compte la posició final a les dues
proves sinó que també valorarà la marca aconseguida per cada corredor.
En una cita que en els seus primers anys de vida ha vist brillar a l'escena internacional a
corredors com Jan Margarit i Clàudia Sabata els corredors catalans tornaran a lluitar per ser
protagonistes davant els seus rivals generacionals. Malgrat algunes absències de joves talents
del nostre país al mundial cal destacar la presència a la llista d'inscrits d'Albert Pérez, que l'any
passat ja es va proclamar subcampió del món en aquesta mateixa cita. La selecció espanyola també
ha convocat joves promeses com Maria Beringues o Wifred Lladó, que tenen un potencial enorme
en les curses de muntanya.
La cursa vertical de divendres comptarà amb un recorregut de 3,5 quilòmetres i 1.000 metres de
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desnivell positiu. El diumenge serà el torn del Gran Sasso SkyRace, amb 21,6 quilòmetres i 2.226
metres de desnivell positiu. En aquesta cursa Clàudia Sabata ostenta el rècord de la prova
aconseguit l'any passat amb un temps de 3:04:28. Els més joves (16-17 anys) competiran en un
recorregut adaptat de 16 quilòmetres.
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