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Pirena Advanced 2012
Què és  la Pirena ?
És una cursa, l'objectiu de la qual és travessar els 
Pirineus d'oest a est passant per territori aragonès, 
lleidatà, francès, andorrà i gironí en trineu o esquís 
tirats per gossos -

Història Pirena 
El nom de la cursa procedeix de la deessa Pirena 
que apareix en el poema èpic  L'Atlàntida de Jacint 
Verdaguer. La primera cursa de múixing va ser la 
Iditarod a Alaska, creada en commemoració d'un fet 
ocorregut el 1925, quan un trineu va haver d'arribar 
fins a la ciutat de Nome amb medicaments per tal 
de combatre una epidèmia de diftèria. 

Ja  des  de  temps  immemorials  que  els  gossos  de 
trineu  s'utilitzaven  per  desplaçar  persones  i 
materials sobre la neu. Més tard, aquesta activitat 
es convertiria en un esport.

Des del seu inici l'esport del múixing no ha parat de 
créixer  i  ampliar  la  seva  pràctica  a  molts  països, 
entre  ells,  Espanya.  L'entusiasme  i  l'esforç  de 
l'organització  de  Pirena  ha  contribuït,  sense  cap 
dubte, a consolidar aquest esport al nostre país .. .

Categories
La PIRENA consta de dues categories absolutament 
independents,  com  si  es  tractés  de  dues  curses 
diferents,  encara  que  transcorrin  en  un  mateix 
recorregut.
A.- CATEGORIA TRINEU (oberta a tots els gossos)
B.-CATEGORIA SKIJÖRING(oberta a tots els gossos)

PARTICIPANTS PIRENA 2012

A la Pirena de 2012 hi haurà 34 trineus, dels quals 5 
amb gossos  nòrdics,  i  16 skijorers  (esquiadors  de 
fons  tirats  per  gossos),  una  xifra  rècord  que 
confirma el creixent interès per aquesta disciplina, 
que s’ha consolidat  com la  porta  d’entrada  idònia 
per  a  la  pràctica  del  múixing.  Pel  que  fa  a  les 
nacionalitats, hi haurà 26 participants espanyols, 8 
d’alemanys,  9  txecs,  3  suïssos,  1  holandès,  1 
francès, 1 britànic i 1 polonès 

Resultats últims anys

Any Trineu Espanyol Skijoring
2011 Tom Andres 

(ALE)
Íker Ozcoidi 
(3r)

Jana Porubska 
(RCH)

2010 Tom Andres 
(ALE)

Íker Ozcoidi 
(2n)

Jiri Suchy (RCH)

Recoregut de la Pirena Advanced 2012

La Pirena Advance 2012  en la  seva 22a edició  té  un 
recorregut que va de  La  Partacua–Aragó_  fins  a  La 
Molina  – Catalunya  la  cursa  finalitzarà   el  proper  4  de 
febrer.  A la Pirena  hi podem trobar dos tipus  d'etapes 
les  de  dia  i  les  de  nit. 


