
Matulka (POL), Korpio (FIN) a U16 y Rives (FRA), Rodriguez (AND) a U14, 
guanyen la combinada del Borrufa 2015. 
Xènia Rodriguez també va ser la millor en el Super Gegant U14.
La tercera jornada de la cita andorrana de FIS Clidrens (esqui per a infants) va ser sense cap dubte la més competida de la present edició. La combinada 
alpina (AC) va tenir quatre vencedors de diferents països, mentre que en els podis de la mànega de Super Gegant (SG) solament va repetir medalla d’or la 
representant de la delegació andorrana Xènia Rodriguez. Els altres vencedors de l’esmentada especialitat van ser: en la categoria U16 Niko Kukkonen (FIN) 
i Kiia Larilahti (FIN). En U14 nois el millor va ser Jules Bergeret (FRA).

Les condicions meteorològiques per fi van signar la pau amb la present edició del Borrufa 2015. El sol va brillar amb força durant tota la jornada mentre que 
el vent va deixar de bufar amb la força dels dies anteriors, en canvi es van mantenir les baixes temperatures. Bones condicions per als participants encara 
que per als espectadors van haver de suportar un fred intens.

En la categoria U16, Jakup Matulka va ser el més regular en la suma dels registres de les dues disciplines (SL+SG). Després d’establir diferències en el SL 
(va ser el més ràpid amb un crono de 37”10) va poder mantenir les diferències al seu favor respecte al xilè Roberto Pirozzi i al finlandès Niko Kukkonen que 
el van superar en el SG.
Les esquiadores finlandeses, Nelia Korpio i Kiia Larilahti van mantenir un altre duel espectacular a les pistes de Vallnortd Ordino-Arcalis. Una vegada sumats 
els cronos de les dues mànegues van quedar separades per 2 centèsimes. Korpio va ser més ràpida en SL (37”81) mentre que la seva compatriota la va 
superar en el SG (55”87). Tercera plaça per a l’espanyola Carla Grau que va recuperar moltes posicions en el SG.
Van completar el TOP 5 de l’AC, les andorranes Candelaria Moreno i Laura Arnabat, separades al final per 7 dècimes.

Entre els nois més joves, U14, es va produir el primer triomf 2015 de l’equip francès. Va ser per Louis Rives que va protagonitzar un excel·lent SL (40”73) que 
li va permetre recuperar el temps perdut en el SG. La segona plaça va ser per Xavier Cornella (AND) que va seguir els passos del guanyador i amb un crono 
de 41”48, en el SL, va aconseguir recuperar tres posicions respecte a la primera mànega. Entre els millors (tercer) també va estar Jules Bergeret (FRA) que 
va ser el més ràpid de la mànega SG (1’02”00).
Mihai Bara ens comentava ahir que Xenia Rodriguez (AND) tenia un excel·lent futur si seguia treballant com ho està fent fins ara. Avui Xènia ha volgut fer 
bones les declaracions del seu entrenador sent l’única esquiadora que ha aconseguit el triomf en l’AC i el SC.
En segona posició es va classificar Kiara Derks (NED), a mig segon de la guanyadora, mentre que Julie De Leeuw va ser l’única a baixar dels 40” en la 
baixada del SL.

A causa dels canvis previstos en la climatologia, en aquests moments el comitè organitzador encara no ha decidit quines especialitats es disputaran en 
l’última jornada (dijous dia 29) del Borrufa. En finalitzar l’últim lliurament de trofeus les delegacions es desplaçaran a Ordino per assistir a la celebració de la 
cerimònia de clausura que es durà a terme, a les 17h30, al Centre de Congressos d’Ordino.

Servei de premsa.


