Curses | | Actualitzat el 08/11/2019 a les 19:52

Jan Margarit participarà al Mundial
d'Argentina
L'atleta matadeperenc subtituirà al tres vegades campió del món Luis Alberto
Hernando, que serà baixa a causa d'una lesió

Jan Margarit, sota la pluja a Bognanco | Jordi Saragossa

La temporada 2019 ha estat marcada pel retorn a la competició de Jan Margarit després d'un
2018 on les lesions no el van deixar mostrar el seu potencial. Enguany, el de Matadepera ha
tornat a gaudir de les curses, on ha obtingut grans resultats que li han servit per obtenir una plaça
al Mundial d'Argentina, que se celebrarà el pròxim 16 de novembre a Villa La Angostura.
El passat 31 d'octubre Infotrail.es (https://infotrail.es/noticias/corredores/luis-alberto-hernandobaja-de-la-seleccion-espanola-rfea-para-el-campeonato-del-mundo-de-argentina/) avançava que
Luis Alberto Hernando era baixa per la cita mundialista després d'uns problemes al turmell. Ara,
uns dies més tard ja tenim confirmació oficial per part de la Federació d'Atletisme (RFEA): "Jan
Margarit s'uneix als altres tres membres de l'equip masculí: Antonio Martínez, Andreu Simon i
Oriol Cardona que juntament amb l'equip femení: Sheila Avilés, Azara García de los Salmones,
Elisabet Gordón i Ainhoa Sanz, formen l'equip que viatjarà al Mundial d'Argentina.
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Jan Margarit, campió d'Europa de curses de muntanya Foto: Jordi Saragossa

En una entrevista a carreraspormontana.com
(https://www.carreraspormontana.com/noticias/entrevistas/jan-margarit-sustituto-de-luis-albertohernando-en-mundial-wmra-2019-lo-dare-todo/) , Margarit ha afirmat que aquesta cursa "no
entrava dins del calendari" i que "ja donava per tancada la temporada" després de participar a la
final de les Skyrunning World Series a Limone Sul Garda (Itàlia).
Margarit ha explicat que va rebre la trucada mentre era de viatge al Nepal i que va pensar a
declinar la proposta: "En un primer moment la meva resposta va ser dir que no, però parlant-ho
amb persones properes vaig veure que era una oportunitat".
D'aquesta manera l'atleta català tancarà la temporada del seu retorn a la competició, on ha obtingut
grans resultats, destacant les victòries al Campionat d'Europa d'SkyRunning, l'Skyrace
Comapedrosa o l'Sky Pirineu.
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Jan Margarit, eufòric a la meta de l'Skyrace Comapedrosa Foto: Billy Fotògraf / Ocisport SL
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