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Eslàlom homes

1.Ivica Kostelic (CRO), 478 punts. 2.Jean-Baptiste

Grange (FRA), 442 punts. 3.Andre Myhrer (SWE), 423

punts. 4.Mario Matt (AUT), 407 punts. 5.Marcel Hischer

(AUT), 326 punts.

Gegant homes

1.Ted Ligety (USA), 383 punts. 2.Aksel Lund Svindal

(NOR), 306 punts. 3.Cyprien Richard (FRA), 303 punts.

4.Kjetil Jansrud (NOR), 240 punts. 5.Carlo Janka (SUI),

235 punts.

Súper gegant homes

1.Didier Cuche (SUI), 291 punts. 2.Georg Streiterger

(AUT), 227 punts. 3.Ivica Kostelic (CRO), 323 punts.

4.Michael Walchhofer (AUT), 214 punts. 5.Hannes

Reichelt (AUT), 207 punts.

Combinada homes

1.Ivica Kostelic (CRO), 345 punts. 2.Christof Innerhofer

(ITA), 219 punts. 3.Kjetil Jansrud (NOR), 145 punts.

4.Silvan Zurbriggen (SUI), 143 punts. 5.Aksel Lund

Svindal (NOR), 120 punts.

General dames

1.Maria Riesch (GER), 1.728 punts. 2.Lindsey Vonn

(USA), 1.725 punts. 3.Tina Maze (SLO), 1.139 punts.

4.Elisabteh Goergl (AUT), 992 punts. 5.Julia Mancuso

(USA), 976 punts.

Descens dames

1.Lindsey Vonn (USA), 650 punts. 2.Maria Riesch (GER),

457 punts. 3.Julia Mancuso (USA), 367 punts.

4.Elisabteh Goergl (AUT), 333 punts. 5.Anja Paerson

(SWE), 295 punts.

Eslàlom dames

1.Marlies Schild (AUT), 680 punts. 2.Tanja Poutiainen

(FIN), 511 punts. 3.Maria Riesch (GER), 470 punts.

4.Maria Pietilae-Homner (SWE), 382 punts. 5.Veronika

Zuzulova (SVK), 362 punts.

Gegant dames

1.Viktoria Redensburg (GER), 435 punts. 2.Tessa

Worley (FRA), 358 punts. 3.Tanja Poutiainen (FIN), 240

punts. 4.Elisabteh Goergl (AUT), 236 punts. 5.Federica

Brignone (ITA), 212 punts.

Súper gegant dames

1.Lindsey Vonn (USA), 560 punts. 2.Maria Riesch (GER),

389 punts. 3.Julia Mancuso (USA), 315 punts. 4.Lara

Gut (SUI), 272 punts. 5.Anja Paerson (SWE), 182 punts.

Combinada dames

1.Lindsey Vonn (USA), 220 punts. 2.Tina Maze (SLO),

212 punts. 3.Maria Riesch (GER), 205 punts. 4.Elisabteh

Goergl (AUT), 185 punts. 5.Nicole Hosp (AUT), 112

punts.

Són aquests alguns dels grans noms d’una temporada

que, com sempre, ha tingut de tot. Esquiadors als que

la sort els ha girat l’esquena, ja sigui per lesions o per-

què no han acabat de trobar el feeling necessari amb

els esquís, esquiadors com Michael Walchhofer que

s’acomiaden en teoria del frenètic ritme de la Copa del

Món, i altres que segueixen dominant amb mà de ferro

el timó d’una World Cup en la que els accidents han

estat massa habituals.

Maria Riesch, per fi
Després de ser la segona millor esquiadora al 2009 i

2010, per fi Maria Riesch s’ha fet amb el seu primer

Globus de Vidre genèric, en detriment de la seva gran
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Les grans finals de Lenzerheide (Suïssa) van posar punt i final a
una nova gran temporada, a una Copa del Món que en homes
ha estat dominada per un afamat Ivica Kostelic, que ha vist
com per fi Maria Riesch es feia amb el Globus de Vidre de la

general, com la seva amiga Lindsey Vonn li cedia el tron però a
la vegada es feia amb tres títols, com Didier Cuche tornava a
ser el millor en descens o com Marlies Schild demostrava que

quan està bé és l’esquiadora més tècnica del circuit.

Celes Piedrabuena

Fischer i Head

amiga i rival, Lindsey Vonn. L’alemanya ha tingut de

nou una gran actuació, ja que al títol genèric cal sumar

els subcampionats de descens i súper gegant. Vonn,

que no ha perdut el seu somriure en cap moment, tot i

que ha patit problemes físics, no ha pogut repetir el que

hagués estat el seu quart Globus de Vidre consecutiu,

tot i que tampoc es pot queixar la de Vail, ja que porta

quatre de seguits en descens, tres de súper gegant i

dos de la combinada, a banda de que en gegant ha

millorat força. La sisena millor esquiadora de la gene-

ral ha estat Marlies Schild, posició que té mèrit si pen-

sem que no disputa ni el descens ni el súper gegant.

L’austríaca ha estat la gran dominadora de les proves

tècniques i s’ha fet amb el seu tercer Globus de Vidre

en eslàlom. La sorpresa en dones, en certa forma, l’ha

protagonitzat Viktoria Redensburg. L’alemanya ha fet

un gran salt en la general, de 16a a vuitena, ha millorat

en descens i súper gegant i ha aconseguit el seu primer

Globus de Vidre en gegant, amb només tres victòries!

Gran Ivica Kostelic
El que ha demostrat que quan està bé, quan no té

dolències estranyes que li fan baixar força el seu ren-

diment, és un esquiador fora de sèrie és Ivica Kostelic.

El croat, al seus 32 anys, s’ha fet amb el primer Globus

de Vidre de la general, a la vegada que se’n duia el de

la combinada i el d’eslàlom, el qual ja va assolir al 2002.

A més, ha fet un gran salt en súper gegant i gegant, en

una temporada en la que ha assolit set victòries. Amb

Amb la seva reguaritat, Maria Riesch,

sense guanyar cap disciplina, ha

aconseguit el primer lloc de la General

tres títols, poques opciones ha donat Ivica als seus

rivals. Una l’ha aprofitat el suís Didier Cuche, que, als

seus 37 anys, ha estat el millor en descens i súper

gegant, convertint-se en el rei de la velocitat. Torna a

repetir el segon lloc de la general, i es fa amb el seu

quart Globus de Vidre en descens, segon seguit, repe-

tint la mateixa posició en gegant, novè. La mateixa

constància l’ha demostrar un Ted Ligety que ha domi-

nat el gegant. Després de quatre triomfs, el nord-ame-

ricà ha tornat a repetir el Globus de Vidre de la passada

campanya, el qual també va guanyar al 2008, després

de pujar al més alt del podi en quatre ocasions.

Ara, ens toca viure la gran travessa del desert fins el

darrer cap de setmana d’octubre, quan torna a

començar una nova Copa del Món, que, recordem,

passa per Soldeu (Grandvalira, Andorra) a mitjans de

febrer de 2012. �

Classificacions finals

General homes

1.Ivica Kostelic (CRO), 1.356 punts. 2.Didier Cuche

(SUI), 956 punts. 3.Carlo Janka (SUI), 793 punts.

4.Aksel Lund Svindal (NOR), 789 punts. 5.Michael

Walchhofer (AUT), 727 punts.

Descens homes

1.Didier Cuche (SUI), 510 punts. 2.Michael Walchhofer

(AUT), 498 punts. 3.Klaus Kroell (AUT), 411 punts.

4.Silvan Zurbriggen (SUI), 305 punts. 5.Romed

Baumann (AUT), 269 punts.

Ivica Kostelic s’ha fet amb la General,

proclamant-se guanyador

de l’Eslàlom i de la Combinada.

Didier Cuche, primer en Súper Gegant

i Descens, acabà segon de la General

Lindsey Vonn, malgrat ser primera al Descens,

al Súper Gegant i a la Combinada, quedà segona

de la General darrere de Maria Riesch


