
L’estonià Tormis Laine i l’espanyola Samantha McLellan els millors de la 
Super Combinada del Borrufa 2014.

La jornada inicial de la categoria U14 nois del Trofeu Borrufa 2014, va ser dominada per Tormis Laine que va tenir com a 
rivals directes l’argentí Juan Cruz Begino i el representant de la delegació russa Bogdan Parshenkov.
Entre les noies la guanyadora va ser l’espanyola Samantha McLellan que va assolir el millor temps en el supergegant i el 
segon lloc a l’eslàlom. Van completar els llocs d’honor l’holandesa Kiara Derks i la francesa Romane Baze separades per 
solament 3 dècimes.
Les curses es van desenvolupar en unes condicions molt complicades, tan per les condicions climatològiques com per 
l’estat de la pista. Precisament la neu pols va dificultar l’actuació dels competidors que sortien a les posicions del darrere 
malgrat els esforços dels organitzadors que van treballar de valent per mantenir l’estat de la neu el més uniforme possible 
tot i el pas dels competidors.  

Servei de premsa.

Més informació a:

http://www.twitter.com/BORRUFA1
http://www.facebook.com/trofeu.
borrufahttp://www.borrufa.ad

Una vegada acabades les curses, un dels temes més comentats pels participants va ser l’estat de la pista, sobretot pels 
que havien sortit en les últimes posicions i que van trobar sots en algunes de les traçades.

No era el cas del guanyador, l’esquiador estonià, que amb una serietat poc habitual en el temperament llatí, es mostrava 
molt satisfet d’aquest primer triomf al Borrufa 2014: Les coses m’han sortit molt bé, crec que he estat molt regular a 
les dues curses i això ha estat la clau per assolir la primera posició del podi.  

L’actuació de la representació andorrana va tenir Bartomeu Gabriel i Albert Martí que es van quedar a les portes de pujar 
al podi de la cursa, van ocupar concretament la quarta i cinquena posició respectivament. Martí va aconseguir el tercer 
millor crono al supergegant mentre que la regularitat va ser el factor a destacar de l’actuació de Gabriel. Pel que fa a les 
noies, Candelaria Moreno amb la seva cinquena posició ha estat la millor andorrana en la jornada d’avui.

A part del que va ser el desenvolupament de la cursa, Jaume Rifa, President del Comité Organitzador del Trofeu Borrufa 
2014 estava especialment satisfet del nombre d’esquiadors que disputaran aquest trofeu: Hem superat amb escreix els 
180 esquiadors de la passada temporada, aquest any són 215 els inscrits dels 28 països que s’han donat cita a 
les pistes de Vallnord.


