
El Trofeu Borrufa més obert que mai, cap delegació 
aconsegueix repetir triomf
La segona jornada del Trofeu Borrufa 2016 va confirmar la gran igualtat que hi ha entre els esquiadors de les 30 delegacions, algunes per partida doble, 
presents en les instal·lacions de Vallnord Ordino- Arcalis.
En a l’equador del trofeu, han estat vuit les delegacions que han situat un dels seus competidors al calaix més alt del podi. En la jornada d’avui Ben Richards 
(NZL) U16M, Carmela Olmo (SPN) U16F, Tiziano Gravier (ARG) U14M i Vanina Guerillot (PER) U14F, han estat els guanyadors. A destacar diferència mínima 
(0”04) que ha aconseguit Gravier sobre els seus perseguidors directes, Guillot i Hartley que han completat les dues baixades amb el mateix crono acumulat.

La climatologia ha estat una vegada més molt favorable per a tots els presents a Arcalís. Segons els participants, la neu ha aguantat molt bé les altes tempe-
ratures. Es va notar el bon treball dels responsables del manteniment de l’escenari en què competeixen les figures de l’esquí del futur.

Categoria U16: Entre els nois, els grans protagonistes del dia van ser els mateixos d’ahir però, aquesta vegada, es van intercanviar les posicions. El kiwi Ben 
Richards va protagonitzar una actuació memorable, sent el més ràpid en les dues mànigues, a més de ser l’únic dels participants que va superar el segon 
traçat en menys d’un minut. En aquesta ocasió el belga Lefevre, vencedor ahir, no va poder superar el ritme del seu rival. Va completar el podi un vell conegut 
del Borrufa, l’argentí Juan Cruz Begino, a més d’un segon del guanyador.

Entre les noies, en aquest segon dia de competició en les pistes d’Arcalís, va aparèixer amb força l’equip espanyol. Després de la primera mànega fins a 
tres de les integrants del seu equip es van situar en el Top5. En la suma de les dues baixades, Carmela Olmo, la més ràpida del dia, va mantenir el liderat, 
mentre que les seves companyes perdien posicions..

Categoria U14: La portuguesa Vanina Guerillot es va mostrar intractable i va confirmar la seva gran actuació de la jornada inicial del Borrufa. Va superar en 
més d’un segon i mig a la francesa Dahon i en més de 2” a la russa Khartcyzova les seves immediates perseguidores.

Parlàvem d’igualtat, sobretot entre els nois més joves. En la primera màniga, l’esquiador de Nueva Zelanda, Blake Hartley, va ser el més ràpid amb un crono 
de 41”77. En la segona va ser el francès Pablo Guillot en millor (41”46). El triomf final no va ser per cap dels dos esquiadors esmentats, el més regular va 
ser l’argentí Tiziano Gravier però amb diferències mínimes, ja esmentades, que va provocar que els respectius vencedors de la mànegues pugessin en el 
segon graó de podi de la jornada.

La super combinada (1 especial (SL) més 1 super geganta (SG)) serà el repte que hauran de superar els equips en la tercera jornada del Trofeu Borrufa 
2016. Això serà demà (dia 27) a partir de les 10.00h.

Servei de premsa.


