Nota de premsa 04.09.2018

WORLD MOUNTAIN RUNNING CHAMPIONSHIPS ANDORRA2018
Els campionats del món de la World Mountain Running Association (WMRA) se
celebraran per primer cop a Andorra del 13 al 17 de setembre de 2018
Canillo serà la parròquia amfitriona, on el 16 de setembre es faran les curses amb
sortida des de la plaça del Comú en el cas dels sènior (sortida fèmines, 10h masculí 10h15) i des del Mon(t) Magic de Grandvalira en el cas dels júniors (sortida
noies, 9h - nois, 9h15), per arribat al cap del Forn en ambdós casos.
Els 40 països participants d’arreu del món arribaran a Andorra entre el 13 i el 14 de
setembre i estaran al país fins al 17
Més de 350 atletes competiran a les muntanyes d’Andorra, convertint així els
campionats de Canillo en els mundials amb més participants dels 34 anys d’història.
Aquest any, els campionats disputen la modalitat de “vertical”.
Els WMRCh, cada any alternen entre “up&down” i vertical.
Premana (ITA), precedeix a Andorra en la celebració dels mundials.
La Federació Andorrana d’Atletisme organitza aquesta competició amb el suport de
la WMRA i la IAAF.
La cerimònia d’obertura i cloenda, així com les rodes de premsa, briefings i reunions
es faran a Canillo, amb el Palau de Gel com a centre.
SELECCIÓ NACIONAL
Andorra tindrà com a “team leader” a Pep Sansa i estarà representada per:
Masculí sènior
David

Mendez

SENIOR MEN / 1975

Julio

Rodriguez

SENIOR MEN / 1985

Jordi

Royo

SENIOR MEN / 1974

Joan

Turne

SENIOR MEN / 1973

Carlos

Dobarro

SENIOR MEN / 1981

Femení sènior
Imma

Parilla

SENIOR WOMEN / 1977

Anna

Artal

SENIOR WOMEN / 1985

Sonia

Carrillo

SENIOR WOMEN / 1975

Mireia

Molins

SENIOR WOMEN / 1992

Carabaña

JUNIOR MEN / 1999

Sinfreu

JUNIOR WOMEN / 2001

Masculí júnior
Nahuel
Femení júnior
Andrea

Carles Font és el director de cursa.
VOLUNTARIS
La Federació andorra d’atletisme convida a tots aquells aficionats a l’atletisme de
muntanya a formar part dels primers campionats del món de la disciplina que se
celebraran al país.
Es pot col·laborar com voluntari inscrivint-se en el següent enllaç:
https://www.wmrch2018canillo.com/ca/voluntaris/
RECORREGUTS
Fitxa tècnica dels recorreguts sènior i júnior
https://www.wmrch2018canillo.com/ca/recorreguts/
PROGRAMA
https://www.wmrch2018canillo.com/ca/programa/
MÉS INFORMACIÓ SOBRE:
WMRA
IAAF

