
Vanina Guerillot torna a guanyar i es postula per 
convertir-se en la reina del Trofeu Borrufa 2016
L’esquiadora portuguesa és, després dels tres primers dies de competició, la gran revelació del Trofeu Borrufa 2016, va quedar en segona posició en la 
jornada inicial, les seves participacions en les diferents especialitats les ha acabat en el més alt del podi de la categoria U14F.
En aquesta tercera jornada de competició, entre els més joves, Benjamin Hoareau (U14M) i l’esmentada Vanina Guerillot (U14F) han aconseguit el triomf tant 
en la Combinada com en el Super Gegant (SG). La lluita dels U16 es va decantar a favor d’Emilia Huatamaki (FI), per fi un triomf de la delegació campiona 
2015, i Nicola Moretti, mentre que a l’esglaó més alt del podi del SG hi van pujar Maria Michelotti (ITA) i Ben Richards. (NZL)

Un dia més, jornada de sol i ambient agradable en l’estació de Vallnord Ordino-Arcalís. No obstant això, cal esmentar que al moment d’iniciar la competició, 
els voluntaris presents en el traçat van posar l’accent que la sensació de fred era evident.
La neu, en perfecte estat, va anar un aliat per als competidors sobretot en els traçats, molt ràpids, d’eslàlom especial que van haver de superar.

Categoria U16, Entre les noies, Hautamaki va completar una espectacular baixada en l’eslàlom Especial (SL) de la Combinada que li va permetre afrontar la 
SG sense haver de prendre més riscos dels estrictament necessaris. Malgrat tot, en aquesta disciplina solament la va superar la italiana Michelotti.

Begino i Moretti van ser els grans protagonistes de la Combinada dels nois. L’argentí va prendre avantatge en el SL però l’italià el va sorprendre amb una 
actuació brillant en el SG. Al final 0”08 a favor de Moretti, va ser la diferència que els va separar en la classificació final de la combinada.
El triomf en el SG de la combinada, que tenia podi a part al final de la jornada, va ser per a l’esquiador de Nova Zelanda, que d’aquesta manera aconsegueix 
el seu segon or en el Borrufa 2016. .

Categoria U14: El primer triomf de la delegació francesa va venir de la mà Benjamin Hoareau. El jove (13 anys) va ser el més ràpid en el Super Gegant, 
superant a dos rivals que ja havien pujat al podi en trofeu andorrà 2016, Blake Hartley (NZL) i Roberto Pirozzi (CHI). En la disputa de l’eslàlom Especial, 
Hoareau va tornar a ser el més ràpid mentre que Pirozzi va aconseguir avançar a Hartley en la lluita pel segon lloc de la Combinada.

Vanina Guerillot (PER) segueix mostrant el seu gran nivell superant amb claredat a les seves rivals. Cal destacar, que l’esquiadora portuguesa, amb un crono 
d’1’03”38 en el SG, s’hagués situat a la cinquena plaça de la classificació dels nois.
En la lluita pel podi de la U14F, la representant d’Andorra, Carla Mijares, va aconseguir situar-se per darrere de Vanina després de protagonitzar una especta-
cular baixada en el SL i superar per 2 centèsimes (0”02) a la guanyadora de l’especialitat de la primera jornada, la italiana Anna Momicchioli. Fins al moment 
la italiana és l’única que ha aconseguit superar a la guanyadora de la Combinada.

Demà (dijous dia 28) finalitzarà el Trofeu Borrufa 2016. Totes les categories disputaran una mànega de SG a partir de les 10.00 h, a continuació els com-
petidors i acompanyants es dirigiran a Ordino, concretament a la Plaça Major, on se celebraran les cerimònies de Clausura i Lliurament de Premis als 
guanyadors.
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