
 

 

 

JAGERCIKOVA (SVK) EN CATEGORIA FEMENINA i CARDONA (ESP) EN 
MASCULINA GUANYEN LA PROVA SPRINT DELS ISMF EUROPEAN 

CHAMPIONSHIPS SKIMO BOÍ TAÜLL 2022 
 
Perrine Gindre (FRA) i Robin Galindo (FRA) guanyen en categoria U23, Caroline Ulrich (SUI) i 
Thomas Bussard (SUI) en l’U20 i Louise Trincaz (FRA) i Norick Polchi (FRA) l’U18. 
 
L’equip espanyol ha aconseguit un total de sis medalles (tres d’esportistes catalans), on destaca 
el primer lloc del banyolí Oriol Cardona, certificant el seu gran estat de forma. 
 

 
 
Estació de Muntanya de Boí Taüll, Alta Ribagorça. Amb una bona meteorologia, aquest dimecres han començat 
a l’estació ribagorçana de Boí Taüll, els ISMF European Championships Skimo Boí Taüll 2022, i ho han fet amb la 
prova Sprint, una competició espectacular que ha obligat els esportistes a donar-ho tot des de l'inici. L’equip 
espanyol ha obtingut un total de sis medalles (tres d’esportistes catalans), on destaca el primer lloc del banyolí 
Oriol Cardona, que ha demostrat el seu gran estat de forma. 
 



 

 

El recorregut ha permès que tot el públic assistent hagi pogut seguir la competició des de qualsevol espai i, per 
tant, viure en primer pla la gran emoció que sempre desperta la modalitat sprint. L’estació de Boí Taüll ha 
desenvolupat un bon treball per tenir la zona de competició en les millors condicions. 
  
Totes les categories han disputat la cursa al mateix traçat, excepte la categoria sènior masculina que té un 
recorregut més llarg. La prova ha començat amb un primer tram d'ascens amb dos diamants (el primer abans de 
la pujada i el segon enmig de la mateixa) per després treure pells i prosseguir un tram més amb els esquís 
carregats a l'esquena, abans d’encadenar el tram de transició que precedia la baixada dels participants fins a 
travessar la línia d'arribada.  
 
La primera ronda de totes les categories ha estat una qualificació individual, sortint d'un en un cada vint segons. 
Els quarts de final i les semifinals han estat rondes classificatòries on els tres millors continuaven en competició. 
La final l'han disputat els millors sis esportistes de la categoria. 
 
Les posicions de podi de les diferents categories són: 
 
Sènior masc.       Sènior fem. 
1.- Oriol Cardona (ESP).     1.- Marianna Jagercikova (SVK). 
2.- Nicolò Canclini. (ITA).     2.- Tove Alexandersson (SWE). 
3.- Iñigo Martínez (ESP).     3.- Emily Harrop (FRA). 
 
U23 masc.       U23 fem. 
1.Patrick Perreten (SUI).     1.- Samantha Bertolina (ITA). 
2.- Robin Galindo (FRA).     2.- Lisa Moreschini (ITA). 
3.- Paul Verbnjak (AUT).     3.- Katia Mascherona (ITA). 
 
U20 masc.       U20 fem. 
1.- Thomas Bussard (SUI).     1.- Caroline Ulrich (SUI). 
2.- Luca Tomasoni ((ITA).     2.- Maria Ordoñez (ESP). 
3.- Rocco Baldini (ITA).      3.- Maria Costa (ESP). 
 
U18 masc.       U18 fem. 
1.- Norick Polchi (FRA).     1.- Louise Trincat (FRA). 
2.- Biel Pujol (ESP).      2.- Lea Ancion (AND). 
3.- Jules Rayband (FRA).     3.- Maria Ángeles Rodríguez (ESP). 
 
  
Demà dijous 10 de febrer, es disputarà la prova vertical d'aquests ISMF European Championships Skimo Boí Taüll 
2022. Una competició que tindrà el mateix recorregut per a totes les categories. Sortirà de la cota 2020 metres, 



 

 

a la base de l’estació i l’arribada serà al Coll de Roies, a 2540 metres. Els participants hauran de superar un 
desnivell positiu de 540 m en un circuit que aprofita íntegrament el traçat de les pistes d’esquí de l’estació. 
 
 
Tota la informació de resultats, fotografies i compactat d’imatges en vídeo estarà disponible al web 
https://skimoboitaull.cat/recull-de-premsa/  
 
Acreditació de periodistes pels Campionats https://skimoboitaull.cat/premsa/  
 
Contacte Organització secretary@skimoboitaull.cat  
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