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Trial

Mireia Abant renova el seu títol europeu de
trial
Els components eren el navarrès Benito Ros en categoria Elite, Eduard Planas de Sant Joan de les Abadesses en
categoria Junior, l?aragonès Abel Mustieles en categoria Cadet i les catalanes Mireia i Gemma Abant en categoria
Elite Woman, tots ells, Ros, Planas, Mustieles i Mireia, es van proclamar la setmana passada campions d?Espanya a
la darrera prova del campionat nacional que va tenir lloc a la localitat gironina de Sant Hilari Sacalm, només la
Gemma va ser sots-campiona, i es que de les dues germanes només una podia guanyar, tot i acabar empatades a
punts.
Sis hores de cursa i dues voltes i mitja al circuit van posar a prova la preparació dels quasi un centenar de pilots
representants de 13 països que van prendre la sortida a la prova que discorria als voltants de l?impressionant castell
de Ksiaz, entre boscos de gran bellesa, on es van disposar 7 zones, 3 d?elles de caràcter natural en fortes pendents
de terra, i 4 artificials compostes de troncs, pedres, pneumàtics i bobines de fusta, que van atraure gran quantitat
de públic i mitjans de comunicació.
Totes les categories van estar molt disputades, excepte en cadet on Abel Mustieles es va imposar clarament des del
primer moment, acabant la primera volta amb zero penalitzacions i sumant al final de cursa només 2 punts que el
proclamava indiscutible Campió d?Europa.
En categoria junior es va poder veure un aferrissat duel entre el francès Aurelian Fontenoy i Eduard Planas, que van
acabar la primera volta de la final empatats a 7 punts, i decidint-se finalment a la segona volta a favor del francès
amb 10 punts contra els 12 de Planas que va aconseguir la medalla de Plata.
En categoria Elite va ser on es va tenir més mala sort, doncs Benito Ros que sortia entre els favorits, va haver
d?encaixar un més que discutible fiasco (5 punts) a la primera volta de la final, cosa que el va descentrar
completament i va anar acumulant errades que el van desplaçar a la sisena plaça.
En fèmines es va repetir el duel entre les germanes Abant i la suïssa Karen Moore, que van demostrar estar totes
tres clarament per sobre de la resta de participants.
Ja des del principi la Mireia avisava que estava disposada a defensar el títol que ostentava des de l?any passat a
Colonia, i es mostrava molt concentrada i sense cometre cap errada, el que li permetia acabar la primera volta al
capdavant de la classificació amb els 3 punts mínims que tenia previstos abans de començar. La seguia la seva
germana Gemma amb 5 punts, i darrera la suïssa amb 7 punts.
La segona volta va ser d?allò més tens per lo ajustades de les classificacions que podien fer que passés qualsevol
cosa.
La Mireia es va mantenir molt serena i només va posar un peu més que a la primera volta, en una pendent molt dreta
que cada cop estava més tova i més plena de terra solta, Així acabava comptabilitzant 7 punts, puntuació que la
proclamava novament Campiona d?Europa.
La suïssa per la seva part feia una gran remuntada amb una segona volta on només va cometre dues penalitzacions,
acabant amb un total de 9 punts, aconseguint empatar amb la Gemma també amb 9 punts i que havia ocupat la
segona plaça durant quasi tota la cursa. El desempat a zeros es va decantar per la Moore, ocupant la gemma la
tercera plaça del podi.
Aquests Excel·lents resultats de la selecció, també van fer possible que pujessin al primer lloc en la classificació per
nacions.
Les properes cites internacionals són:
28/29 de juliol als Trials World Youth Games a Mataró.
4/5 d?agost 1a prova Mundial de Biketrial a la República Txeca
25/26 d?agost final del Mundial de Biketrial al Japó
7/8/9 de setembre Campionat del Món de Mountain Bike i Trial a Escòcia
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