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Comunicado número 1:  
Asunto: Gran Premio Cantones de A Coruña. Trofeo Sergio Vázquez 
4 de maio de 2021 
Departamento de comunicación da FGA 
 
 

Regresa de novo o Gran Premio Cantones de Marcha Atlética 
Unha das competicións máis importantes a nivel internacional da especialidade de marcha 
atlética, tras os Xogos Olímpicos e o Campionato do Mundo, regresa de novo este ano despois 
do parón obrigado do 2020 debido ás circunstancias sanitarias do COVID-19. 
 
O XXXIV Gran Premio Cantones de Marcha. Trofeo Sergio Vázquez, a celebrar o próximo 5 de 
xuño de 2021, reaparece con máis forza e vitalidade tras a suspensión da edición do 2020 
polo COVID19. Os seus resultados serán determinantes para establecer esas últimas prazas 
que dan pasaporte á disputa dos Xogos Olímpicos de Xapón que se celebrarán na capital 
(Tokio), entre os días do 30 de xullo ao 8 de agosto do presente ano. 
 
Como en cada edición, desfilarán polo emblemático circuíto dos Cantones os maiores 
especialistas mundiais do momento, xa que o prestixio da proba consolidouse durante máis 
de 30 anos, ofrecendo unha competición do máximo nivel. Moitos atletas, á marxe dos 
campionatos internacionais, planifican a súa tempada para participar nos Cantones, 
conscientes do excelente circuíto, do altísimo nivel deportivo que posee e do trato recibido 
pola organización. 
 
Jordi Llopart, protagonista do cartel oficial dos Cantones 
Como xa se fixese na edición do ano 2015, na que a falecida marchadora italiana Ana Rita 
Sidoti, gañadora nos anos 1996 e 1998, foi a protagonista, nesta edición será o marchador 
Jordi Llopart, falecido a finais do ano pasado, quen ocupe o protagonismo do cartel oficial 
 
O catalán fixo historia ao ser o primeiro español en conseguir unha medalla de ouro nunha 
proba de atletismo nos campionatos de Europa, pero o seu verdadeiro éxito foi sen dúbida 
ser o primeiro medallista atleta español nuns Xogos Olímpicos na distancia de 50 km. Marcha, 
en Moscú 80, na que obtivo a recompensa ao seu esforzo cunha histórica prata. 
 
O seu vinculación con Cantones sempre foi moi estreita desde as primeiras edicións, cuxa 
colaboración con Sergio Vázquez, impulsor da competición en 1987 desde a presidencia da 
Federación Galega de Atletismo, foi decisiva para espertar o interese da elite mundial por 
esta competición. Participou en diversas ocasións nos Cantones e tamén estivo durante 
moitos anos exercendo de adestrador. Por todo iso a organización decidiu homenaxear a 
figura deste lendario atleta a través do cartel oficial desta XXXIV edición. 
 
Resumo da normativa Técnica do GP Internacional de Marcha 
O XXXIV Gran Premio Cantones da Coruña de Marcha Atlética é unha proba integrada no 
Calendario da World Athletics, organizada conxuntamente pola Federación Galega de 
Atletismo e o Concello da Coruña. 
 
A proba celebrarase o sábado 5 de xuño de 2021, no circuíto urbano dos Cantones da Coruña 
de 1 Km, (ida e volta) con saída e chegada na Zona do Obelisco, no Cantón Grande. 
Disputaranse dúas probas de 20 km, independentes. A primeira ás 17,00 horas para a 
categoría feminina e ás 19,00 horas para a masculina. 
 
O GP Internacional de Marcha Cantones da Coruña forma parte da Challenge WA de Marcha 
2021 nos que tamén se atopa o  Grande Premio Internacional de Rio Maior (Portugal, os Xogos 
Olímpicos de Tokio (Xapón) a Race Walking Permit Meeting Challenge da Cidade de México e 
a Invitational Race Walking Meeting de Acoalcos (México). 
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Unha historia convertida en Patrimonio Mundial do Atletismo. 
A calidade e a excelencia tanto organizativa como deportiva asociadas a Cantones non 
pasaron desapercibidas para a World Athletics, presidida polo británico Sebastian Coe, que 
distinguiu a través do seu Consello Directivo en 2019 esta competición coa placa de 
Patrimonio Mundial do Atletismo. Elixiuse Cantones xunto a un grupo moi selecto de eventos 
de todo o mundo como o Maratón de Boston (1897), de Atenas (1972) e tres competicións 
históricas de campo a través: os campionatos de cross ingleses (fundados en 1877), os 
campionatos de EE. UU. (1889) e a Cinque Mulini (1933), unha reunión anual en Italia. 
 
Entre a súa brillante historia destaca a celebración da Copa do Mundo de 2006 así como a 
final da Challenge Mundial de 2011, cuxos ecos de éxito no organizativo aínda perduran. Pero 
antes, en 1996, disputouse na Coruña a primeira edición da Copa de Europa, levándose os 
honores individuais o polaco Robert Korzeniowski e a malograda italiana Annarita Sidoti. De 
igual modo destacadas foron as edicións do ano 2002 coa celebración do Campionato de 
España. 
 
Sería o día 6 de xuño de 2015 cando o Gran Premio conseguía talvez a única peza que faltaba 
para a súa consagración. Na carreira feminina a marchadora chinesa Hong Liu bateu a 
plusmarca mundial con 1h24:38 aproveitando a enorme calidade do circuíto, 
internacionalmente recoñecido. 
 
Unha edición especial, baixo as medidas COVID19 
Durante a proba, polo seu carácter internacional,  aplicarase o Protocolo COVID19 do Consello 
Superior de Deportes, e a organización  velará porque a competición desenvólvase conforme 
aos máis estritos controis sanitarios. Todos os atletas participantes realizaranse o mesmo 
día de competición o test de antíxenos para descartar que calquera infectado puidese 
participar. 
 
Aposta polo Streaming para evitar a congregación de público 
Doutra banda, do mesmo xeito que noutras edicións ofrecíase  a proba para o numeroso 
público que a presenciaba en directo, neste caso non está permitida a congregación de 
espectadores no circuíto. Por devandito motivo a organización aposta por emitir en directo, 
a través de Streaming co obxecto de que esta competición que sempre esperta un gran 
interese, poida ser visualizada en directo desde calquera lugar do mundo. 
 
A www.cantones.gal xa operativa 
A organización da proba, Concellon da Coruña e Federación Galega de Atletismo puxeron en 
funcionamento a web cantones.gal, dedicada en exclusividade ao Gran Premio Cantones de 
Marcha. Trofeo Sergio Vázquez. Está dispoñible en catro idiomas, español, galego, inglés e 
francés e contará con varias seccións.  Toda a información que se vaia xerando irase 
publicando nesta web, aínda que tamén será reflectidas nas redes sociais da Federación 
Galega de Atletismo e Concello da Coruña. 


