
El Borrufa 2015 segueix dominat per la delegació finlandesa.  
El fort vent obliga a variar el programa previst.
La 23ª edició del Trofeu Borrufa arriba al seu equador confirmant l’excel·lent actuació que estan protagonitzant els joves esquiadors des-
plaçats des de Finlàndia. Els guanyadors d’aquesta jornada han estat Teemu Pietikainen (FI)N i Julie de Leeuw (BEL) entre els sub-14, 
mentre que en la categoria superior, Jakub Matulka (POL) i Kiia Larilahti (FIN) van ser els que van pujar a la primera posició dels respec-
tius podis. L’equip finlandès va tancar la jornada amb 2 medalles d’or, 3 de plata, 1 cinquena plaça.

La climatologia va tornar a ser molt exigent amb tots els presents en les pistes de Vallnord Ordino- Arcalis. En aquesta ocasió el sol va 
brillar en les primeres hores del matí i durant el lliurament de trofeus, encara que el fort vent va ser una de les dificultats alienes al traçat 
que van haver de superar els competidors d’ambdues categories. A més els comissaris del Borrufa es van veure obligats a anul·lar la 
segona màniga del Eslálom Gegant de la categoria Sub-16, degut les fortes ventades.

Precisament en la categoria U16, es va viure un dels triomfs més ajustats de la jornada i possiblement de la present edició del trofeu. 
El vencedor, Jakup Matulka, va superar per la mínima diferència de 5 centèsimes al seu gran rival, el finlandès Niko Kukkonen. Després 
de rebre la medalla que l’acreditava com a guanyador, Matulka reconeixia: Que havia tingut molta sort que no s’hagués celebrat la 
segona mànega, les diferències eren mínimes i tot era possible.
Entre les noies, doblet per a les esquiadores finlandeses, Larilahti i Korpio, que van quedar separades per 1 dècima en la classificació 
definitiva. La tercera classificada, Ida Brons (DEN), va quedar desplaçada a més de 1” de les més ràpides.

En el eslàlom especial disputat pels nois U14, es va viure un altre duel fratricida entre competidors finlandesos. Pietikainen i Hahtela van 
lluitar al límit de les seves possibilitats en les dues mànegues disputades quedant al final separats per 1 dècima. A destacar que Hahtela 
va ser l’únic esquiador a baixar dels 40” en les esmentades mànegues.
L’esquiadora de la delegació belga, Julie Van Leeuw, va ser la clara vencedora del eslàlom especial reservat a les noies. La lluita per la 
segona plaça va ser més ajustada, al final Xènia Rodriguez (AND) va superar a la també belga Yuna van Puyvelde.

L’entrenador de l’esquiadora andorrana, Mihai Bara, ens comentava: Xènia és una noia molt treballadora que està en una línia ascen-
dent. Ahir tercera en el gegant avui segona a l’especial. Té un futur molt prometedor.

Matí (dia 28) es disputarà en ambdues categories la super combinada (1 especial (SL) més 1 super gegant (SG)).
Servei de premsa.


