Marc Oliveras: “Estic aprenent ràpid i tinc
bones sensacions”
L’esquiador de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) debutarà en la
categoria reina de l'esquí de velocitat.
Els dies 12 i 13 d’abril es disputaran les finals del circuit de speed skiing de
la Federació Internacional d’Esquí (FIS)
En paral∙lel a la primera Copa del Món es disputarà el tercer Campionat
d’Espanya de la modalitat.
Andorra la Vella 11 d’abril del 2019. De les dues mànegues previstes de la jornada
d’entrenaments oficials de les finals de la Copa del Món només s’ha pogut completar la
primera. A les dotze del migdia les ratxes de vent han impedit completar la sessió. Demà
es disputarà la primera Copa del Món de les dues previstes y les previsions
meteorològiques són bones.
Campionat d’Espanya
En paral∙lel es farà el tercer Campionat d’Espanya d’equí de velocitat amb la participació
de quatre esquiadors. Ricardo Adarraga, plusmarquista espanyol d'esquí de velocitat amb
240,642 km/ h, i els madrilenys Juanki Sánchez i Paris Arroyo i el barceloní Eduard
Manrique. El guipuscoà Adarraga és el favorit per revalidar per tercer any consecutiu el
campionat.
Debutarà l'andorrà Marc Oliveras
L'esquiador olímpic Marc Oliveras, component de l'equip alpí de la Federació Andorrana d'Esquí
(FAE) debutarà en la categoria reina de l'esquí de velocitat. El campió de descens d'Andorra ha
acceptat el repte de Jan Farrell, top10 de l'especialitat i responsable de màrqueting i comunicació
del comitè de Speed Ski de la Federació Internacional d'Esquí (FIS) per posar‐se el vestit de làtex i
calçar‐se uns esquís de 2, 40 metres. Farrell va llançar l'ham entre esquiadors de descens i
supergegant que tenen menys de 50 punts FIS. L'oferta, un premi de 5.000 euros si el superen en
velocitat a la pista Riberal.
Marc Oliveras ha marcat una velocitat de 161.69 km/h en l’única baixada dels entrenaments.
Oliveras està molt il∙lusionat i, després del seu primer contacte amb la pista Riberal, ha destacat
que "he tingut molt bones sensacions. Només he comes una petita errada amb un bony que no
he vist i he obert una mica els esquís. La resta molt correcte i amb ganes de fer les tres
baixades de demà. Per a mi és una experiència nova i l'estic vivint amb moltes ganes; intento
aprendre ràpid i passar‐m'ho bé, que al final és l'objectiu principal. La resta serà un plus molt
benvingut ".

Programa Oficial
12 abril
09.00 h Cursa classificatòria
10.30 h Semifinals
12.00 h Finals
13 abril
09.00 h Cursa classificatòria
10.30 h Semifinals
12.00 h Finals
18.30 h Entrega premis Restaurant Cubil, Grau Roig

Característiques pista Riberal
Sortida: 2.538 m; Arribada: 2.238 m
Desnivell: 200 m; Pendent màxima: 74%
Longitud: 1.000 metres
Rècord pista: Philippe May 199,56 Km/h (7‐4‐2017 i sense utilització torre)
Torre/rampa suplementaria de sortida: 10 m d’alçada i 18 m de longitud
Classificació general Copa del Món d’esquí de velocitat 2019 (A falta de dues curses).
Categoria masculina
1. Simone Origone (Itàlia)
2. Manuel Kramer (Àustria)
3. Simon Billy (França)
4. Klaus Schrottshammer (Àustria)
5. Mikhail Shumilin (Rússia)
6. Jan Farrell (Regne Unit)
6 . Ivan Origone (Itàlia)
…
18. Juanki Sánchez (Espanya)
20. Ricardo Adarraga (Espanya)
24. Paris Arroyo (Espanya)
35. Álvaro García (Espanya)
Categoria femenina
1. Britta Backlund (Suècia)
2. Valentina Greggio (Itàlia)
3. Celia Martínez (França)
4. Clea Martínez (França)
5. Lisa Fournet Fayard (França)
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Les Finals de la Copa del Món d’esquí de velocitat compten amb el patrocini
d’Andorra Turisme i Vall Banc.
Més informació general, consultar la web www.grandvalira.com

Descàrrega fotos Copa del Món: http://gofile.me/3NCuJ/pM24QZlCI

Contrasenya: KL19 (majúscules)
Imatges lliures de drets per TV i webs http://bit.ly/2GghG6T

GABINET DE COMUNICACIÓ FINALS COPA MÓN D’ESQUÍ DE VELOCITAT
Victor Bigas
T. +34 678 563 435
vbigas@inforplanet.com

SOBRE GRANDVALIRA
Grandvalira és l'estació més gran dels Pirineus i del sud d'Europa amb 129 pistes i un total de 210 quilòmetres
esquiables, a més d'una àmplia oferta paral∙lela de restauració i activitats d'oci. El domini és l'escenari
habitual de competicions internacionals de primer nivell a l’hivern. Grandvalira està situada al nord del
Principat d'Andorra, a la zona de la frontera amb França. L'espai que ocupa pertany a dues de les set
parròquies andorranes (Encamp i Canillo) i està format per sis sectors que es varen unir en un sol domini
l’any 2003: Pas de la Casa, Grau Roig, Soldeu, El Tarter, Canillo i Encamp. Des d’aquesta temporada,
Grandvalira ha adquirit l’estació d’Ordino Arcalís al nord del Principat d’Andorra. Més informació a
www.grandvalira.com

