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L'andorrà Ferran Teixidó, tercer a la
Copa del Món de Curses Verticals
Xavier Teixidó guanya a Canillo, com a test per a l'Ultra Pirineu
Els germans Ferran i Xavier Teixidó són segurament els millors corredors de muntanya d'Andorra.
El cap de setmana ha estat prolífic per ambdós que han competit al Km Vertical de The Rut, a
Montana, i a la Marató de Muntanya de Canillo http://www.sec.ad/)
(
, respectivament.

Ferran Teixidó va ser quart a la prova nord-americana, la penúltima de la Copa del Món, on va
guanyar Kilian Jornet
(http://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/873/kilian/jornet/guanya/km/vertical/rut) . Una
posició que l'ha situat tercer a la general http://www.skyrunning.com/images/stories/ranking/2014(
vks.pdf) abans de la disputa de l'última prova a Limone sur Garda, a la Llombardia italiana.
Mentre Jornet té 240 punts i Nadir Maguet és segon amb 206 punts, l'andorrà en té 196. Tot i
això, un dels grans favorits és l'italià Marco Moletto que n'ha sumat 178 en només dues curses.
Cal recordar que sumen les tres millors puntuacions i que la darrera prova té un bonus del 20%.
Xavier Teixidó (foto Toni Grases/fotoset.es), per la seva banda, va guanyar la primera Marató de
Muntanya de les Valls de Canillo, puntuable per a la Copa d'Andorra, amb un temps de 4 hores i
46 minuts en un recorregut de 42 quilòmetres i 2.800 metres de desnivell positiu. La prova era un
test per disputar el proper cap de setmana l'Ultra Pirineu (http://ultrapirineu.com) , on defensarà la
seva posició de privilegi a l'Skyrunner National Series http://www.skyrunnerseries.es/?idioma=ca)
(
després de guanyar la Mític de l'Andorra Ultra. El seu germà Ferran també participarà al programa
de l'Ultra Pirineu però en la cursa vertical que es disputarà divendres a la Molina i que també
puntua per al circuit estatal.
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