NOTA DE PREMSA

La tramuntana deixa gaudir al complet de la 2a
MARNATON SwimRun Cap de Creus
Una segona edició que s'ha pogut disputar íntegrament malgrat les previsions
de forta tramuntana.
En aquesta edició s'ha estrenat una nova distància de 2 km de carrera i 700
metres de natació.
Barcelona, 28 d’octubre de 2017.- Aquest dissabte s'ha celebrat la segona edició
de la MARNATON SwimRun Cap de Creus, una nova disciplina que va creixent any rere
any, que en aquesta edició a reunit 350 participants entre les dues distàncies i en la
qual es van tancar inscripcions dos mesos abans de la competició. Una espectacular
prova que alterna diferents trams de carrera amb trams de natació, sense transicions.
Un preciós circuit que ha enamorat als participants que no s'han volgut perdre aquesta
segona edició, entre els quals es trobaven un grandíssim nombre de francesos.
Una aventura que gràcies a la treva de la tramuntana, ha deixat als participants poder
realitzar tot el circuit original i gaudir dels grans enclavaments de què disposa el Cap
de Creus. En un ambient festiu on molta gent ha volgut apropar-se als diferents trams
per donar suport als swimrunners, tots ells sorprenen pels seus racons bonics i
inesperats. El dia radiant ha deixat als nedadors poder veure tota la fauna marina de la
zona gràcies a les aigües cristal·lines
A les 9:00h des de Roses es va donar la sortida conjunta per a la modalitat individual i
la modalitat de parelles. Els participants tenien per davant un espectacular recorregut
de 18km de run i 5 km de swim, dividit en 8 trams de córrer i 7 trams de nedar.
Passant per camins de ronda, pistes o trialeres estretes que desembocaven en
precioses entrades a la mar que convidaven a llançar-se i refrescar-se per poder
afrontar el següent tram de córrer. Una combinació perfecta entre zones més
tècniques i altres de pista més ampla, cales de sorra, entrades a la mar per roques o
baixant escales, que sorprenia i enamorava al seu pas. Durant el recorregut els
participants podien refrescar i agafar forces en els 4 avituallaments que es trobaven
situats en els km4, km9, km13,5 i km15, compartir impressions amb els seus
companys i prosseguir amb la carrera.
En aquesta edició de la prova llarga, s'ha estrenat una cronoescalada de 1,8km abans
d'iniciar l'últim tram de natació, el tram més dur corrent abans de desembocar a Port
d'Alguer. La vista de l'església de Cadaqués donava als participants la benvinguda al
poble i l'alegria de saber que la meta estava ja molt a prop. Per davant tenien 370
metres de carrera per la riba de Cadaqués per acabar de gaudir de l'experiència,
acompanyats per tots els espectadors, els aplaudien i animaven. I finalment, la meta al
Passeig de Cadaqués, que molts participants van creuar amb les seves famílies i fills.
El primer a completar el recorregut ha estat el francès Verschuere Gregory amb un
temps de 2:23:34. Després d'ell, han arribat la primera parella, el Team Head - VO2,
format pels catalans Santi Pellejero i Franscesc D'Lanuza amb un temps de 2:23:53. En

categoria femenina la primera classificada ha estat Anaïs Orus - Català amb un temps
de 2:54:50. La primera parella femenina en creuar la meta ha estat Sarah Hansson i
Maria Rohman amb un temps de 3:02:04. I en categoria mixta, els primers classificats
han estat Laura Celdran i Cesc Sala amb un temps de 2:58:16.
A les 10:00h del matí des del Passeig de Cadaqués, ha començat la primera edició de
la SwimRun Sprint, oberta a partir de 12 anys per a aquells que vulguin iniciar-se en
aquesta modalitat. El circuit consistia en dues voltes pel poble de Cadaqués en un total
de 2 km de carrera i 700m nedant.
Una segona edició que ha sorprès a tots els participants que s'han llançat a l'aventura i
que han pogut descobrir la naturalesa única del Cap de Creus i els seus racons màgics.
Una modalitat que atrapa als que la proven i que demostra que el SwimRun té un gran
futur per davant.
Classificació modalitat individual (18km + 5km):
http://www.marnatonedreams.com/pdfs/resultados_pdfs/Larga_Individual.pdf
Classificació modalitat parelles (18km + 5km):
http://www.marnatonedreams.com/pdfs/resultados_pdfs/Larga_Parejas.pdf
Classificació modalitat parelles (2km + 700m):
http://www.marnatonedreams.com/pdfs/resultados_pdfs/Corta_Parejas.pdf
Classificació modalitat individual (2km + 700m):
http://www.marnatonedreams.com/pdfs/resultados_pdfs/Corta_Individual.pdf

Sobre MARNATON
MARNATON (www.marnaton.com) és una empresa especialitzada en l’organització
d’esdeveniments de natació en aigües obertes. Des del 2008 el seu objectiu és
popularitzar la natació de llarga distància prestant una especial atenció a la seguretat,
l’entorn i l’ambient familiar així com potenciant una vida més saludable i el respecte pel
medi ambient. Nedadors nacionals i internacionals ja han nedat amb MARNATON en
alguna de les diferents travessies celebrades durant aquests 9 anys.
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