
La delegació d’Itàlia, amb una actuació en clara progres-
sió, guanya el Trofeu Borrufa 2016 

Els esquiadors italians, Lucca Benetton i Benedetta Marrai, entre U16, i Nicolas Pirozzi (CHI) i Anna Momicchioli (ITA), U14, van ser els vencedors del Super 
Gegant (SG) amb el qual es va tancar l’apartat competitiu del Borrufa 2016. Així doncs, el domini dels esquiadors italians en aquesta jornada va ser total, tres 
competidors d’aquesta nacionalitat i Pirozzi, que entrena al país alpí, van aconseguir els últims ors del trofeu..

La classificació final per països de la 24a edició del Trofeu Borrufa va quedar liderada per Itàlia 1 (390 punts) seguida d’Espanya 1 (258 punts) i Gran Breta-
nya (249 punts). Van completar el Top 5, Belgica 1 (216 punts) i Nova Zelanda (207 punts). Es van classificar 37 equips de 30 nacionalitats.

En aquesta edició del trofeu andorrà, la climatologia va regalar quatre jornades excel·lents per a la pràctica de l’esquí en les instal·lacions de Vallnord Ordino-
Arcalís. Neu en perfectes condicions i temperatures fredes a l’inici de les proves en cotes altes, que van ser millorant a mesura que avançava el dia.

Categoria U16: Lucca Benetton (ITA) va sorprendre el guanyador del SG de dia anterior, Ben Richards (NZL). L’italià, que fins ara tènia una 5a plaça en el 
GS del dimarts com a millor resultat, va sortir a totes i va completar una baixada espectacular. Va superar a Richards per 0”45, mentre que la tercera plaça 
va ser per a l’esquiador d’Estònia, Laine Tormis, a més d’un segon.

Una altra representant de la delegació italiana, Benadetta Marrai, va aprofitar la seva oportunitat per inscriure el seu nom en el palmarès del Trofeu Borrufa. 
Les favorites, a priori, Michelotti (ITA) i Hautamaki (FI) no van tenir el seu millor dia. Així doncs, la lluita es va centrar entre la italiana i l’espanyola Carmela 
Olmo, sortint victoriosa Marrai per 0”15.
La sorpresa de la categoria la va protagonitzar la romanesa, Lea Trifu, amb la seva quarta plaça va situar per primera vegada un representant d’aquest país 
en un TOP5 del Borrufa 2016.

Categoria U14: Nicolas Pirozzi (CHI) i Bejamin Hoareau (FRA) van tornar a ser els protagonistes en el SG de la categoria. Ahir va ser l’esquiador francès el 
que es va alçar amb el triomf per 0”23, en aquesta segona oportunitat ha estat el xilè el que ha aconseguit desbancar al seu rival per la mínima diferència 
de 2 centèsimes (0”02). El tercer en discòrdia, el belga Guido Wurges, va quedar a gairebé mig segon del guanyador. A destacar que en aquest SG final , la 
delegació francesa va classificar a tres dels seus representants entre els cinc primers.

La itaiana Anna Momicchioli, guanyadora la primera jornada, va tancar la seva participació a Andorra en el més alt del podi del SG . En aquesta ocasió Vanina 
Guerillot no va poder creuar la línia d’arribada. La italiana va deixar a més d’un segon a les seves rivals directes.

La recta final del Borrufa 2016, va tenir com a escenari la Plaça Major d’Ordino. Tots els esquiadors i acompanyants que durant quatre dies han competit en 
Arcalís es van reunir en ple centre d’Ordino per gaudir de la festa final. El missatge que van transmetre, en general, va ser que esperen tornar l’any vinent 
amb l’objectiu de millorar les seves actuacions. 

Servei de premsa


