
	

	
	

L’EVEREST TRAL RACE  
by THE ELEMENTS MÉS RURAL 

 
	
Suman Kulung i Anna Comet s’han adjudicat la victòria a la 
segona etapa i mantenen el liderat. Gerard Morales millora a la 
classificació general i s’enfila fins al segon lloc provisional.   
 
Després de 8 edicions, l’Everest Trail Race by The Elements 
recupera la seva essència inicial i ha dissenyat un recorregut que 
creua durant les 4 primeres etapes zones rurals sense rastre de 
turisme, amb corriols i camins força tècnics i exigents. Visita 
llogarets molt apartats de la civilització dedicats fonamentalment 
a l’agricultura, fet que sorprèn tenint en compte que la major part 
de la cursa es disputa a la línia dels 3.000m d’altitud. En aquest 
nou traçat és molt fàcil perdre’s. Això ha suposat una gran repte 
per l’equip de marcatge i organització per les característiques 
tècniques i gran varietat de terreny amb molt de fang, rius per 
creuar i endinsar-se per denses zones de vegetació que s’han hagut 
de alliberar per poder trepitjar el camí que s’hi amagava. 
 
La segona etapa del road book marcava 26 km de recorregut amb 
3.735 metres de desnivell acumulat i s’ha caracteritzat per la 
pujada al sostre de la cursa: el cim del Pikey Peak a 4.100 metres 
d’altitud. La jornada d’avui ha estat radiant i assolellada a aquesta 
alçada i ha permès com es veu a les fotografies que els atletes 
puguin contemplar als grans colossos de l’Himàlaia com l’Everest, 
Lhotse o Ama Dablam. Un cop coronat el Pikey Peak els corredors 
han baixat fins a Jase Bangjan per immediatament començar la 
pujada al conegut Lamjura La. Es tracta d’un pas obligat per totes 
les avionetes i helicòpters que viatgen des del Solokhumbu direcció 
Katmandú. Des de Lamjura La ha començat una llarga baixada per 
zona tècnica fins el tercer i últim control de pas. Des de aquest 
punt els hi restava una darrera pujada de 4km fins el final de 
l’etapa situat al petit llogaret de Pungmuche.  



 
El nepalès Kulung i la catalana Comet s’han adjudicat la victòria 
a la segona etapa 
 
Els més ràpids en completar la segona jornada han estat l’atleta 
local Suman Kulung i la corredora catalana Anna Comet (The 
Elements). El nepalès ha acabat l’etapa amb un temps total de 
3:34:43, mentre que el segon classificat, Gerard “Blacky” Morales 
(The Elements) ha arribat a meta a poc més de mitja hora del líder 
a la general. 10 minuts més tard creuava la meta el tercer 
classificat, el noruec Hanz Smedsrod. A la classificació general 
Suman Kulung es manté com a líder. Segon lloc per Gerard Morales 
que supera a Miguel Heras que ocupa ara el tercer lloc provisional 
al podi. A la categoria femenina segona victòria consecutiva per 
Anna Comet (The Elements) amb un temps de 4:37:46. Segon lloc 
per a Nuria Domínguez y Manu Vilaseca (The Elements) tercera a 2 
minuts de Domínguez.  
 
Demà tercera etapa entre Pungmuche i Karikhola amb 30 km de 
recorregut i 5.396m acumulats. Més de 3.000m negatius seran de 
baixada a la segona etapa més llarga i dura de la novena edició de 
l’Everest Trail Race by The Elements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


