
Segon triomf per a Martí; Baruzzi molt superior. 
L’esquiador andorrà, Robert Martí, ha aconseguit el seu segon triomf consecutiu en el Trofeu Borrufa 2014 en la categoria 
U16 en aquesta ocasió en l’eslàlom. Entre les noies, l’argentina Francesca Baruzzi no va donar opció a les seves rivals i 
va aconseguir una clar triomf, deixant a la seva immediata contrincant a més de 2”.

Martí va fer una actuació impecable en la primera de les mànegues disputades establint una diferència relativament 
còmoda (48 centèsimes) respecte a Marcus Vorre, per afrontar la continuació de manera més conservadora. Cal destacar 
que en aquesta primera mànega ha estat l’únic esquiador a baixar dels 38” per completar el recorregut. L’esmentat esqui-
ador danès ha aconseguit llimar la diferència de Martí en la segona baixada, però no prou.

En la categoria femenina, amb Barruzzi impecable en la seva actuació, la lluita ha estat per ocupar les restants places del 
podi que al final han estat per a la russa Gornostaeva i l’australiana Offord. Anna Oller, la guanyadora del gegant ha queda 
fora del podi per 6 centèsimes.

Servei de premsa.
Més informació a:
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Especialment satisfeta estava la gran triomfadora de la jornada, l’argentina Francesca Baruzzi. Aquesta era la valoració 
que feia de la jornada: Ha estat una prova perfecta, he trobat el millor ritme des de l’inici i he aconseguit acabar les 
dues baixades sense cometre errors. L’eslàlom és l’especialitat en la qual em sento més còmoda.
La superioritat de Baruzzi en l’eslàlom disputat a la pista de les Canals de Vallnord, queda reflectida en els respectius 
cronos de les dues mànegues. Ha estat l’única participant a baixar dels 39” en les dues baixades i, concretament en la 
primera, ha deixat a la rival més propera a gairebé 1”.

També es mostrava molt satisfeta amb la tercera plaça l’australiana Zali Offord, aquest era el seu comentari: Venir de tan 
lluny a competir i aconseguir un bon resultat sempre és una cosa que t’anima i dóna confiança tant a mi com a 
la resta de l’equip.

Entre els representants de la delegació d’Andorra també cal destacar la sisena posició de Mariona Raméntol i la sèptima 
plaça d’Albert Pérez en les seves respectives categories. 


