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COMUNICAT 07/2021.

Campionat d’Europa Sub 23 de pista
El seleccionador nacional Marcos Sanza ha completat la llista de seleccionats
per representar Andorra en el Campionat d’Europa Sub 23 que es celebrarà a
Tallin (Estònia) del 8 a l’11 de juliol.
El seleccionats són els següents:
Categoria Femenina
Aina Cinca en 1.500 m. L’Aina és l’atleta sub 23 en categoria femenina amb
millors marques segons les llistes de la WA. Es beneficia de la invitació que
disposa la Federació en cada categoria en el supòsit de no tenir un atleta amb
mínima. Tot i ser molt novella en l’atletisme està seguint una progressió molt
positiva que l’ha permès millorar les seves marques tot l’any fins a fixar l’actual
marca de 1.500 m en 4’49”12.
Categoria Masculina
Nahuel Carabaña en 3.000 m obstacles. El Nahuel és un dels atletes amb més
projecció d’Andorra i s’ha guanyat el dret a participar en el Campionat
d’Europa Sub 23 gràcies a haver fet la mínima exigida per la WA. El Nahuel té
el rècord nacional de la prova amb una marca de 8’36”58 i la mínima era de
9’05”00.
El seleccionador ha remarcat l’oportunitat d’agafar experiència i progressar que
representa pels atletes d’Andorra poder participar en esdeveniments d’aquest
nivell. Tot i això, no ha amagat que els objectius són diferents en un i altre cas.
Mentre l’Aina Cinca està en fase d’aprenentatge i la competició ha de ser un
pas més en la seva formació; en el cas Nahuel Carabaña les expectatives han
de ser més altes: “el Nahuel arriba amb una marca molt destacada que l’ha de
fer ser valent i ambiciós”, ha manifestat Marcos Sanza.
Andorra, 14 de juny de 2021

