Ricardo Adarraga revalida per quart any
consecutiu el Campionat d’Espanya d’esquí de
velocitat a Grandvalira
L’esquiador guipuscoà ha dominat les tres mànegues disputades i ha
marcat una velocitat màxima de 169,61 km/h
L’andorrà Marc Oliveras ‐168,27 km/h‐ en el seu debut a la Copa del Món
d’esquí de velocitat ha acabat dissetè
Simone Origone i Britta Backlund, campiona virtual, guanyen la penúltima
Copa del Món
Andorra la Vella 12 d’abril del 2019. L’esquiador guipuscoà Ricardo Adarraga ha revalidat
per quarta temporada consecutiva el Campionat d’Espanya d’esquí que s’ha disputat a la
pista Riberal del sector de Grau Roig de Grandvalira. Ricardo Adarraga ha dominat les tres
mànegues disputades i ha marcat una velocitat màxima de 169,61 km/h en la baixada
final. El veterà esquiador ha superat amb claredat, gairebé 4 km/h de diferència, al
madrileny Juanki Sánchez ‐165,92 km/h‐ l’etern subcampió. Paris Arroyo ha acabat en
tercera posició, amb una velocitat de 163,06 km/h, i el català Eduard Manrique ‐153,96
km/h ho ha fet en la quarta plaça. La prova estava inclosa dins la primera cursa de les dues
previstes de les finals de la Copa del Món d’esquí de velocitat.
A la finalització de la cursa Ricardo Adarraga ha destacat que “estic molt satisfet amb el
resultat i per encadenar el meu quart títol de Espanya consecutiu. La veritat és que
aquesta temporada no he anat molt fi per arriscar en excés amb el material. He
experimentat massa amb noves estructures i soles. Abans de la cursa he fet un reset i he
utilitzat uns esquís de l'any passat per evitar sorpreses. Darrerament havia quedat
davant de Juanki, però el va molt fort. Cada màniga era molt important perquè sabia
que Juanki sempre pot fer una bona baixada ".
Ricardo Adarraga, de 54 anys, és l’ esquiador més veterà dins el top 15 del circuit mundial,
però encara té corda per estona ja que "físicament em trobo molt bé i mentre el cos
aguanti seguiré competint".
El campió d’Espanya ha finalitzat tretzè en la classificació final de la primera Copa del Món
de las dues previstes a les finals de Grandvalira. L’andorrà Marc Oliveras, que debutava,
no ha desentonat i ha marcat el dissetè millor temps amb 168,27 km/h.

Brita i Simone, en ratxa
No hi hagut sorpreses i el guió previst de les finals de la Copa del Món s’ha complert tant
en categoria masculina com femenina. En dones, la sueca Britta Backlund ‐173,84km/h‐ ha
sumat la sisena victòria de la temporada i ja és virtualment guanyadora del seu primer
Globus de Cristall. La italiana Valentina Greggio ‐171,03 km/h‐ ha acabat segona. Un altre
sueca, Lisa Hovland‐Uden ‐170,35 km/h‐ ha completat el podi.
En homes, el duel entre l’italià Simone Origone i Manuel Kramer ha continuat en la
penúltima cursa de la temporada. Origone ‐176,42km/h‐ només ha tret cinc centèsimes a
l’austríac Manuel Kramer ‐176,37‐ que fins a l’últim moment esta obligant al deu vegades
campió del circuit a no cometre cap errada. Demà, si Simone Origone no falla pot aixecar
el seu onzè Globus de Cristall. El tercer classificat ha estat el també austríac Klaus
Schrottshammer amb 175,12 km/h .
Classificacions Copa del Món 1 de Grandvalira
Categoria masculina
1. Simone Origone (Itàlia)
2. Manuel Kramer (Àustria)
3. Klaus Schrottshammer (Àustria)
4. Mikhail Shumilin (Rússia)
5. Bastien Montes (França)
...
9. Jan Farrell (Regne Unit)
13. Ricardo Adarraga (Espanya)
17. Marc Oliveras (Andorra)
18 . Juanki Sánchez (Espanya)
28. Paris Arroyo (Espanya)
34. Eduard Manrique (Espanya)
Categoria femenina
1. Britta Backlund (Suècia)
2. Valentina Greggio (Itàlia)
3. Lisa Hovland‐Uden (Suècia)
4. Hanna Matslofva (Suècia)
5. Celia Martínez (França)

176,42 km/h
176,37 km/h
175,12 km/h
173,88 km/h
173,37 km/h
171,25 km/h
169,61 km/k
168,27 km/h
165,92 km/h
158,94 km/h
153,96 km/h
173,84 km/h
171,03 km/h
170,35 km/h
168,06 km/h
167,87 km/h

Programa Oficial
13 abril 2WC
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

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

