Britta Backlund i Simone Origone aixequen els
Globus de Cristall 2019 de l'esquí de velocitat
a Grandvalira
L’esquiadora sueca posa fi a quatre temporades de domini aclaparador de
la italiana Valentina Greggio, subcampiona
L’italià segueix ampliant la seva llegenda, que va començar l’any 2004, i
obté la seva onzena Copa del Món

Andorra la Vella 13 d’abril del 2019. La llegenda viva de l’esquí de velocitat, Simone Origone,
i la nouvinguda Britta Backlund han aixecat els Globus de Cristall 2019 de l’esquí de
velocitat. Tots dos esquiadors han compartit una sessió fotogràfica a l’acabament de la
segona cursa de les finals de la Copa del Món d’esquí de velocitat de Grandvalira.
Simone Origone ha afegit l’onzè títol al seu extraordinari palmarès, després d'una
temporada regular, però molt lluitada amb l’austríac Manuel Kramer, subcampió per
segon any consecutiu. L'esquiador italià nascut l'any 1979 a Champoluc (Vall d'Aosta) va
guanyar la seva primera Copa del Món l’any 2004, després de la qual arribarien la resta
‐2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2018 y 2019‐. Las dues últimes aixecades
a la pista Riberal del sector de Grau Roig de Grandvalira. En l’ultima cursa de la temporada
Origone no ha donat opció i ha dominat les tres mànegues. En la final ha marcat una
velocitat de 183,40 km/h. El francès Bastien Montes ‐183,08 km/h‐ ha acabat segon i
l’austríac Klaus Schrottshammer ‐181,76 km/h‐, tercer. L’austríac Manuel Kramer ‐178,25
km/h‐ no ha pogut plantar cara i ha finalitzat cinquè.
Simone Origone després d'aixecar la seva enèsima Copa del Món ha reconegut que
"aconseguir l'onzè Globus de Cristall és com un somni. Realment estic molt satisfet de
com ha evolucionat la temporada. Al principi vaig tenir problemes de material per culpa
meva, però per sort vam rectificar a temps. Un final de temporada sensacional.”
El guipuscoà Ricardo Adarraga ha tornat a ser el millor dels quatre representants
espanyols. El tetracampió d’Espanya ha acabat desè ‐175,84 km/h‐, mentre que Juanki
Navarro ‐170,58 km/h – ho ha fet en el dinovè lloc. El barceloní Eduard Manrique ‐163,23
km/h‐ i el madrileny París Arroyo ‐168,16 km/h‐ no s’han classificat per la ronda final a la
qual només accedien els 20 millors temps. En canvi, l’andorrà Marc Oliveras, tot i ser
debutant, ha sorprès pel seu bon comportament. L’esquiador de l’equip d’alpí de de la
Federació Andorrana (FAE) ha finalitzat setzè amb una velocitat de 173,32 km/h.

Brita, exultant
Britta Backlund ha tancat una temporada 2019 de somni i ha guanyat sis de les vuit curses
de la temporada. El passat mes de març es va proclamar Campió del Món d’esquí de
velocitat a l'estació francesa de Vars. El seu gran moment de forma ha estat determinant
per desbancar del primer lloc de la Copa del Món a Valentina Greggio. La italiana, que s’ha
hagut de conformar amb el subcampionat, havia guanyat el títol les quatre ultimes
temporades ‐2015,2016,2017 y 2018‐ de forma aclaparadora.
Després de recollir el Globus de Cristall la nova campiona d’esquí de velocitat sueca estava
exultant i ha reconegut emocionada que “és increïble i inexplicable l’alegria interior que
tinc en aquest moments. No pensava que fos possible. He fet una temporada molt
regular, però Valentina Greggio no m’ha posat la coses fàcils i m’ha obligat a no perdre
mai la concentració”.
En l’ultima cursa, Valentina Greggio ‐178,92 km/h‐ molt motivada ha relegat a la sueca
Britta Backlund ‐178,19 km/h‐ a la segona posició. Un altre sueca, Lisa Hovland‐Uden
‐177,95 km/h‐ ha completat el podi de l’ultima cursa de la temporada.
En aquestes finals de la Copa del Mon d’esquí de velocitat de Grandvalira han participat
44 esquiadors en representació de 17 països. Nadal Antor responsable operatiu de la
competició, ja ha avançat que Grandvalira seguirà apostant per acollir proves del circuit
de la Copa del Món d’esquí de velocitat de la Federació Internacional d’Esquí (FIS).
Classificació final Copa del Món d’esquí velocitat 2019
Categoria masculina
1. ORIGONE
Simone
ITA
2. KRAMER
Manuel
AUT
3. BILLY
Simon
FRA
4. SCHROTTSHAMMER Klaus AUT
5. SHUMILIN Mikhail
RUS
6. ORIGONE
Ivan
ITA
7. FARRELL
Jan
GBR
8. EIGENMANN Reto
SUI
9. MONTES
Bastien
FRA
10. GIACOMELLI Emilio
ITA
…
18. SANCHEZ Juan Carlos
ESP
18. ADARRAGA Ricardo
ESP
24. ARROYO Paris
ESP

640
500
398
320
280
235
197
180
175
161
85
85
44

Categoria femenina
1. BACKLUND Britta
2. GREGGIO
Valentina
3. MARTINEZ Celia
4. HOVLAND‐UDEN
Lisa
5. MARTINEZ Clea

SWE
ITA
FRA
SWE
FRA

740
640
451
360
265

Classificacions Copa del Món 2 de Grandvalira
Categoria masculina
1. Simone Origone (Ita)
2. Bastien Montes (Fr)
3. Klaus Schrottshammer (Aut)
4. Philippe May (Sui)
5. Ivan Origone (Ita)
...
10. Ricardo Adarraga (Esp)
16. Marc Oliveras (And)

183.40 km/h
183.08 km/h
181.76 km/h
180.66 km/h
178.80 km/h
175.84 km/h
173,32 km/h.

Categoria femenina
1. Valentina Greggio (Ita)
2. Britta Backlund (Sue)
3. Lisa Honvland‐Uden (Sue)
4. Hanna Matslofva (Sue)
5. Clea Martinez (Fra)

178.92 km/h
178.19 km/h
177.95 km/h
177.95 km/h
175.37 km/h

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

Clau: 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

