Nicola Spirig, Magnus Ditlev i Frederik Funk,
encapçalen l'històric planter de professionals del
Triatló Challenge Peguera Mallorca 2021
•

La cursa tindrà lloc el dissabte 16 d'octubre

•

L'expedició local l'encapçalen Joan Nadal, Xesc Artigues i
Guillem Soler

Calvià, 11 d'octubre de 2021.- El triatló Challenge Peguera Mallorca celebra la
seva 7a edició el proper divendres 16 d'octubre, i ho fa amb un històric cartell
de triatletes professionals que assegura una batalla èpica per la victòria.
En categoria masculina, el danès Magnus Elbæk Ditlev i l'alemany Frederic
Funk parteixen com a favorits atenent les seves posicions actuals en el
rànquing de la Professional Triathletes Organisation (PTO), tots dos ocupen el
TOP 20. Entre els últims resultats de Magnus Ditlev destaca la seva 2a posició
a The Championship, el passat 29 d'agost. Per la seva banda, l'alemany
Frederik Funk afronta la prova de Calvià després de vèncer aquest any en
Challenge St. Pölten i en el campionat d'Europa de Triatló Challenge
Kaiserwinkl-Walchsee.
A més, s'uniran altres estrelles del triatló, com el neozelandes Kyle Smith,
guanyador de CHALLENGE WANAKA 2021, el suís Ruedi Wild, tercer també
en aquesta competició el 2019; el britànic Thomas Davis o el nord-americà
Collin Cartier.
Com bases locals en categoria professional, trobem a Joan Nadal, Xesc
Artigues i Guillem Soler
LLISTAT COMPLET DE PRO MASCULÍ
En categoria femenina, la suïssa Nicola Spirig parteix com una de les
favorites. Spirig es va proclamar el passat mes de juny campiona d'Europa de

triatló de mitja distància a la Challenge Kaiserwinkl-Walchsee i també ha vençut
a la Challenge Davos i la Challenge Gran Canària. Per disputar-li el triomf es
presenten la francesa Manon Genet, subcampiona del món de llarga distància
fa unes setmanes a Challenge Almere-Amsterdam, i la britànica Lucy Hall,
vencedora al juny de The Championship.
També opten a podi la britànica Jodie Stimpson, guanyadora aquest any de
Challenge Miami; l'holandesa Leanne Fanoy, 5a al campionat de món de llarga
distància de Challenge Almere-Amsterdam, o la italiana Marta Bernardi, 3a
classificada al Campionat d'Europa de Triatló de mitja distància a Challenge
Kaiserwinkl-Walchsee.
LLISTA COMPLETA PRO FEMENINA
Premiada pels seus participants
Challenge Peguera Mallorca destaca per unir l'essència de Calvià i de l'illa de
Mallorca al llarg del seu recorregut, que combina platges d'aigües cristal·lines,
recorregut en bici entre pobles tradicionals i paisatges rurals i un final a peu pel
passeig marítim de Peguera entre la calor del públic. Combina etapes ràpides
amb altres més tècniques i desafiants que resulten atractives per als propis
participants.
De fet i en la seva última edició, la prova de Calvià va ser guardonada com a
millor prova de triatló en els Challenge Family Awards 2019, un
reconeixement atorgat directament pels atletes que van disputar les diferents
carreres del cicle internacional Challenge Family.
Un lloc adequat per a l'última cursa
La Challenge Peguera-Mallorca suposa per als atletes professionals l'última
oportunitat per sumar punts en el rànquing de Challenge Family (i optar a
importants premis econòmics entre els primers classificats), ja que es tracta de
l'última competició que té lloc en territori europeu.
Aquesta

condició,

unida

a

les

privilegiades

condicions

geogràfiques,

climàtiques i d'equipament amb què compta el municipi, converteixen a aquesta
carrera com una oportunitat per als esportistes per concloure la temporada de

triatló i agafar-se un descans en un lloc de gran atractiu turístic. En aquest
sentit, cal destacar que Calvià compta amb més de 300 dies de sol a l'any,
paisatges de mar i muntanya per practicar tot tipus d'esports durant tot l'any i
una ubicació molt propera a l'aeroport internacional de Mallorca.
Un projecte de comunitat
Challenge Peguera Mallorca és un exemple de col·laboració institucional i
iniciativa privada. Organitzada per la Fundació Calvià 2004 i l'Ajuntament de
Calvià en col·laboració amb la Federació Espanyola de Triatló, l'esdeveniment
compta a més amb el suport de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes
Balears (AETIB) i de la Fundació Mallorca Turisme (Consell de Mallorca).
També participen altres entitats com l'Associació Hotelera de Peguera i Cala
Fornells, Challenge Family i marques com Powerbar, Red Bull o Abus entre
d'altres que col·laboren en la gestió de l'esdeveniment.
Més informació:
https://challenge-mallorca.com/?lang=es

