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Ja tenim els podis de la 8a edició del Trofeu GER Alevins i
Interclubs
El Trofeu GER és una prova organitzada pel Club GER i que forma part tant del cicuit d'Alevins I i II
com del 24è Circuit d'Interclubs, ambdós d'esquí alpí.
Prop de 150 corredors de les categories Alevins I i II es van donar cita dissabte 20 de febrer a l'estació de
Boí Taüll (Lleida) per disputar el 5è Trofeu GER. La pista Vaques va acollir aquesta prova organitzada pel
Club Esquí GER (Grup d'Empresa Ribagorçana), de Pont de Suert, i puntuable pels Circuits Interclubs i
Alevins de la FCEH.
El Trofeu GER va arrencar dissabte amb la celebració d'un Gegant a dues mànegues que va proclamar
als campions i campiones d'aquesta 8a edició. En U14 dones triomf de la corredora del GER Ana Bordas
(1:40.79), seguida d'Aina Masip del CAEI (1:42.17) i Júlia Gómez del ALCE (1:46.32). En U14 homes el
primer corredor classificat va ser Joan Ingles del EEC (1:41.10), segon Daniel Parra del GER (1:42.32) i
tercer Ot Santilari de l'AEP (1:43.46). En U16 dones la més ràpida va ser Emma Mayor de l'AEP (1:43.48),
seguida de Fiona Orfila del EEC (1:44.25) i Xenia Selga del CANMC (1.44.66). Guillermo Sanchez del
CEAP (1:34.20) va liderar el podi masculí U16, seguit de Gonzalo Arango del CEAC (1:35.72) i Alejandro
Pons del CANMC (1:36.15). Pel que fa a la categoria VET B triomf de Francesc Mas del CEAP i en la
categoria VET A triomf de Patrick Comere del CEAP (1:43.29), seguit de Jordi Selga del CANMC (1:48.90)
i Albert Navarro del CEAP (1:53.19). En U18 dones, la corredora del CANMC Laia Massague es va dur el
podi (1:44.18), seguida de Ariadna Orfila del EEC (1:45.57) i Sofia Pujol del CANMC (1:46.70). En homes,
el millor U18 va ser Enric Fiestas del CEAC (1:35.90), segon Juan Galofre de l'AEP (1:39.17) i tercer Alex
Muxi del PC (1:39.77). Elisabet Planas del CEAP va ser la millor en U21 i pel que fa als homes el millor
d'aquesta categoria va ser Marc Muuxi del PC (1:42.79), seguit de Marc Relat del CANMC (1:43.82) i
Marc Tordera del CEAP (1:45.18). Finalment en U30, Roc Miranda del MEGA (1:32.84) es va dur la
primera posició seguit de Pau Miranda del mateix club (1:36.16) i Arnau Ferrer del CEAP (1:37.34).
Un cop disputada aquesta prova, va donar el tret de sortida a la mateixa pista Vaques un eslàlom a dues
mànegues, de dificultat vermella. En U14 dones triomf de la corredora del GER Ana Bordas (1:24.09),
seguida d'Aina Masip del CAEI (1:24.81) i Ana Chesa del CAEI (1:26.75). En U14 homes el primer
corredor classificat va ser Joan Ingles del EEC (1:22.61), segon Pablo Álverez del GER (1:23.13) i tercer
Ferran Jaen del CEAP (1:24.25). En U16 dones la més ràpida va ser Carla Vallet del CANMC (1:28.82),
seguida de Emma Mayor de l'AEP (1:30.22) i Natalia Cubarsi del ALCE (1.30.59). Miguel González del
CEAP (1:18.44) va liderar el podi masculí U16, seguit de Gonzalo Arango del CEAC (1:18.62) i Íñigo
Bastarrica del CSC (1:20.10). Pel que fa a la categoria VET B triomf de Francesc Mas del CEAP i en la
categoria VET A triomf de Patrick Comere del CEAP (1:20.05), seguit de Albert Navarro del CEAP
(1:32.75) i Juan Gil del CEAP (1:33.05). En U18 dones, la corredora del CANMC Laia Massague es va dur
el podi (1:27.32), seguida de Meritxell Tordera del CEAP (1:27.65) i Sofia Pujol del CANMC (1:31.24). En
homes, el millor U18 va ser Enric Fiestas del CEAC (1:14.50), segon Adrià Cunyat de l'AEP (1:15.77) i
tercer Marc Ingles del EEC (1:20.34). Elisabet Planas del CEAP va ser la millor en U21 i pel que fa als
homes el millor d'aquesta categoria va ser Marc Relat del CANMC (1:21.80), seguit de Marc Muxi del PC
(1:29.60) i Marc Tordera del CEAP (1:40.61). Finalment en U30, Arnau Ferrer del CEAP (1:17.42) es va
dur la primera posició seguit de Marc Gamisans del CQUIE (1:31.13) i Aleix Costa del CEAP (1:33.95).
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