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La Copa d'Andorra arrenca amb un
doblet de curses verticals
Dissabte es disputa la Vertical dels Isards mentre diumenge la Casamanya
Extrem Vertical Race amb Agustí Roc, Laura Orgué, Ferran Teixidó i Nil Cardona
Agustí Roc competirà aquest cap de setmana a Andorra. Foto: Marc Cargol

Aquest cap de setmana arrenca la Copa d'Andorra de Curses de Muntanya
(http://www.fam.ad/content/la-27a-copa-dandorra-de-curses-de-muntanya-tindr%C3%A0-8proves) . Un circuit que arriba a la 27a edició i que enguany incorpora dues noves proves. L'inici
de la competició és explosiu amb dues verticals: dissabte la Vertical dels Isards
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/agendamuntanya/acte/107/vertical/dels/isards) i
diumenge la nova Casamanya Extreme
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/agendamuntanya/acte/96/cassamanya/extrem/vertical/
race) . Una prova que reunirà bona part de l'elit de l'especialitat tant d'Andorra com de Catalunya
amb Agustí Roc, Laura Orgué, Ferran Teixidó i Nil Cardona, entre altres.
El calendari dissenyat per la Federació Andorrana de Muntanyisme http://www.fam.ad/content/la(
27a-copa-dandorra-de-curses-de-muntanya-tindr%C3%A0-8-proves) està format per vuit proves,
les que ja s'havien disputat els darrers anys així com la Casamanya Extrem i la Travessa
Transfrontera, que el 28 de setembre unirà Sant Julià de Loira amb la Seu d'Urgell. Carlo Ferrari,
director tècnic de la FAM, explica que el reglament s'ha adaptat a causa de l'augment de curses:
en les categories júnior, sènior i veterà, en puntuaran cinc mentre que pels alevins, cadets i
infantils puntuaran quatre. Ferrari també celebra l'increment de practicants d'aquesta disciplina
esportiva a Andorra i el gran nombre de proves organitzades arreu.
La Copa arrencarà aquest dissabte 21 de juny amb la tercera edició de la Vertical dels Isards de
Canillo. L'endemà, arribarà un dels plats forts amb la Casamanya Extrem d'Ordino amb 1.400
metres de desnivell positiu en només cinc quilòmetres. Una cursa que reunirà dos campions del món
de l'especialitat com Laura Orgué i Agustí Roc. També hi seran els andorrans Ferran Teixidó guanyador de la Milla Vertical d'Àreuhttp://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/546)
(
-i
Xavier Areny així com Nil Cardona -que va arrencar la temporada amb victòria a la Verticalp
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/508/nil/cardona/estrena/palmares/verticalp/mar
cada/neu) -, Marta Garcia-Farrés, Salvi Fargas i Enric Galocha, entre altres corredors de nivell.

Calendari de la 27a Copa d'Andorra de Curses de Muntanya

21 de juny
Canillo: Vertical dels Isards
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/agendamuntanya/acte/107/vertical/dels/isards)
22 de juny
Ordino: Casamanya Extrem Vertical Race
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(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/agendamuntanya/acte/96/cassamanya/extrem/vertical/
race)
6 de juliol
Encamp: Travessa d'Encamp
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/agendamuntanya/acte/108/travessa/encamp)
12 de juliol
Ordino: Marató dels Cims
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/agendamuntanya/acte/109/marato/dels/cims)
3 d'agost
Encamp: Travessa de la Massana i Ordino
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/agendamuntanya/acte/110/travessa/massana/ordino)
13 de setembre
Canillo: Travessa de Canillo d'Estiu
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/agendamuntanya/acte/111/travessa/canillo/estiu)
28 de setembre
Sant Julià de Loira: Travessa Transfronterera
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/agendamuntanya/acte/103/travessa/transfronterera)
19 d'octubre
Andorra la Vella: Cross Vertical Prat Primer
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/agendamuntanya/acte/112/cross/vertical/prat/primer)

https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/562/copa-andorra-arrenca-amb-doblet-curses-verticals
Pagina 2 de 2

