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Resta encara per disputar-se la recta final de l’Audi Quattro Cup, un d’aquells calendaris que haurien de tenir

totes les federacions per mirar d’engrescar als joves valors de l’esquí alpí, que troben en aquestes curses el

millor terreny de joc per a la seva progressió. Més informació a www.audiquattrocup.es

Competició

Audi quattro cupAudi quattro cup
Va néixer ara fa tres anys amb la finalitat de potenciar

l’esquí de base i de donar suport als joves esportistes.

En aquest període de temps , el circuit Audi Quattro

Cup s’ha consolidat en el calendari nacional com el

millor calendari d’esquí alpí de formació. Va adreçat als

joves de categoria alevina de primer i de segon any, i en

cada cursa pot haver-hi uns 400 participants. Enguany,

el circuit consta de nou curses. Va començar a Espot

Esquí amb el Floquet de Neu el 9 de gener i acaba el 14

de març a Grandvalira, amb el Memorial Chichu.

300 esquiadors a La Molina

Després de la prova inaugural, la segona parada del

circuit va tenir lloc a La Molina amb la celebració de la

tradicional cursa Pista Pista! El gegant es va disputar a

l’estadi Torrent Negre i va estar organitzat per la

Molina Club d’Esports i l’estació d’esquí ceretana. Hi

van participar més de 300 nens i nenes de 7 a 10 anys.

En categoria Alevina I, els triomfadors van ser Martina

Krattli (MLEC) i Pere Vidal (Bellver); honor que en

Alevina II va correspondre a  Carla Vilalta (MLEC) i

Andrés Fornesa (CEAC).  La festa va continuar al pave-

lló d’Alp. Es van congregar més de mil persones, entre

corredors, familiars i tothom que es va apropar per

participar als diferents tallers que es van organitzar, al

sorteig de regals o per gaudir del vídeo de la cursa.

L’acte va acabar amb l’entrega de premis.

Trofeu GER a Boí

La següent parada de l’Audi Quattro Cup tenia lloc a Boí

Taüll Resort, amb el Trofeu GER. Va acollir a 136 corre-

dors, els quals van gaudir d’unes condicions magnífi-

ques per a la pràctica de l’esquí. En categoria Alevina I

els guanyadors van ser Lisa Vallcorba (CEVA) i Miquel

Palobart (CAEI); i en Alevina II els millors van ser Inés

Maristany (CAEI) i Ramon Barrufet (GER). La cursa va

acabar al migdia amb un entrepà i beguda per als

corredors, i l’entrega d’un obsequi a cadascun d’ells.

14è Picarol a Masella

L’equador del campionat es va disputar a Masella, amb

el tradicional Picarol de Neu, que enguany arribava a la

seva 14a edició. Organitzada pel Club Esquí Terrassa,

va comptar amb la participació de més de 300 corre-

dors d’arreu de Catalunya i Andorra, que van gaudir

d’una pista, Davallada, en òptimes condicions. Cristina

Sentís i Jordi Costa, ambdós del CANMC, van ser els

guanyadors. La jornada va acabar amb la tradicional

festa al pavelló d’Alp. �
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A l’espera que es disputin les curses d’Amics de
Montgarri, Cargol de Neu i Memorial Chichu, l’Audi
Quattro Cup s’ha consolidat com el millor circuit aleví
d’esquí alpí de l’Estat.

Treball de base




