Quatre orientadors alcoians en els primers llocs del rànquing autonòmic. Any d'èxits per al
Club Excursionista Alcoi
Els membres del Club Excursionista Alcoi han collit nombrosos èxits durant la temporada
passada. El 2017 va ser un any de rècord en el que a premis es refereix, però sens dubte, la
regularitat dels orientadors alcoians s'ha vist reconeguda en les classificacions aconseguides pel que
fa a la lliga autonòmica de la Comunitat Valenciana. Per la regularitat demostrada, 4 dels seus
components s'han posicionat com els millors en les seues categories.
Sens dubte, el reconeixement més important és per a la corredora Nuria Tormo i el corredor Joan
Montes. S'han proclamat CAMPIONS DE LA LLIGA AUTONÒMICA DE LA CV, en les seues
respectives categories, F-35 i M-Aleví. Tots dos han guanyat amb contundència una lliga molt
disputada fins a l'última prova del calendari. Nou carreres els traçats de les quals i característiques
han sigut realment variats, demostrant així, un domini tècnic en tots els terrenys. Joan Montes
continua la seua progressió i es postula com el jove promesa d'aquest esport. Però els èxits del club
no han vingut únicament d'aquests dos corredors.
Una vegada més, els orientadors Miguel Ángel Sellés i Juan Antonio Montes, han tornat a donar la
nota d'experiència, i amb el mínim de carreres disputades, han tornat a pujar al podi del rànquing
autonòmic, aconseguint un merescut tercer lloc en la lliga.
El CEA arranca amb molt bons resultats la lliga autonòmica
Tres dels corredors del Centre Excursionista Alcoi s'han desplaçat aquest cap de setmana a la
localitat valència de Llíria per a disputar la segona prova del calendari regional.
Després de l'ajornament la setmana anterior de la primera carrera per la meteorologia, els
orientadors donaven el tret d'eixida a una lliga que es postula com una de les més dures per la gran
quantitat de proves que es disputaren. Un total de 15 carreres disposades al llarg de tota la geografia
de la nostra comunitat, i que obligarà als esportistes mantenir-se en molt bona forma durant tot
l'any.
Les coses comencen molt bé per als nostres atletes. Els tres van aconseguir estar en les primeres
posicions. Va ser Joan el que va collir la millor carrera, aconseguint les seues 100 primers punts, i
traient una diferència de dos minuts al seu principal perseguidor.
D'altra banda, Núria Tormo i Juan Antonio Montes, van ser segons en la categoria F35 i M35,
respectivament. Contents amb una carrera que descriuen com a ràpida i en la qual van cometre
errors molt poc rellevants. La Rambla Castellana de Llíria, és un mapa amb molt bona
visibilitat, que se situa en el llit d'un riu estacionari que permet als trazadores realitzar
recorreguts amb continus canvis d'adreça i bucles, que obliguen a llegir el mapa amb precisió i
a estar concentrats en tot moment.

