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Ionut Zinca pren el relleu de Kilian
Jornet a l'Olla de Núria
Mireia Miró obté la victòria en categoria femenina
Ionut Zinca en arribar a la meta. Foto: Toni Anguera

Ionut Zinca ha aconseguit aquest diumenge la victòria a la cinquena edició de l'Olla de Núria.
L'atleta romanès s'ha imposat amb un temps de 2 hores i 15 minuts i ha pres el relleu al cerdà
Kilian Jornet -guanyador de les dues darreres edicions i que enguany no ha participat a la prova-.
Han completat el podi Luis Alberto Hernando i Miguel Caballero mentre que el camprodoní Marc
Solà ha estat cinquè. En categoria femenina la victòria ha estat per Mireia Miró amb un temps de 2
hores i 34 minuts. Esther Hernandez i Laura Orgué han estat segona i tercera respectivament.
L'Olla de Núria té un recorregut de 21,5 km i un desnivell acumulat total de 3.880 metres. El
72% del recorregut passa per sobre de la cota 2.700 metres i suposa coronar quatre cims de
2.8000 i un de 2.900 -el Puigmal, punt culminant del a cursa de muntanya-.
La UE Vic, que organitza la prova amb el suport de Vall de Núria i la Plataforma Proseleccions
catalanes, ha hagut d'adaptar el recorregut per adaptar-se a les exigències de Medi Natural per
no afectar la perdiu blanca. Enguany l'Olla de Núria tornava a puntuar per la Mountain Running
International Cup, un circuit que admet la participació de Catalunya com a selecció.

Sortida de l'Olla de Núria. Foto: Toni Anguera

Més informació de l'Olla de Núria
(http://www.unioexcursionistavic.org/seccio/detall/42/informacio-de-lolla-de-nuria-2011)

Galeries de fotos
Fotos de l'Olla de Núria 2010 ( http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/590/olla/nuria) (Toni
Anguera)

Fotos de l'Olla de Núria-arribada al Santuari de Núria 2009
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/323) (Xevi Mas)

Fotos de l'Olla de Núria-ascens al Puigmal 2009
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/325) (Toni Anguera)
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