
Finlandia guanya el Trofeu Borrufa 2015 superant a 
Andorra i França. 
Rives (FRA) i Rodriguez (AND) en U14, Matulka (POL) i Korpio (FIN) en U16, els més premiats.
Xander Vercammen (Bel) i Nella Korpio (FIN), entre els sub-16 i Louis Rives (FRA) i Kiara Derks (NED) entre els més joves, van ser els vencedors del Eslálom 
Especial (SL) amb el qual es va posar punt i final al programa esportiu del Trofeu Barrufa 2015. La prova es va disputar durant aquesta setmana (del 26 al 
29 de gener) a les instal·lacions de Vallnord Ordino-Arcalís.
Així doncs, que els organitzadors van creure oportú variar el programa inicial i disputar dues mànegues d’un SL en lloc de l’única mànega del Super Gegant 
(SG). La variació va ser per les dues categories.
El canvi previst en les condicions climatològiques es va retardar una mica i va deixar que la jornada final del Borrufa 2015 es desenvolupés amb normalitat 
fins a finalitzar les mànegues de U14. A mesura que avançava el dia l’escenari es va complicar , va començar a bufar el vent i el cel es va anar tapant en una 
clara evidencia que els canvis anunciats havien arribat.

En la categoria U16, per fi Xander Vercammen (BEL) va obtenir el triomf que va estar buscant durant les tres jornades anteriors. En aquesta ocasió l’esquia-
dor belga va parar el crono per sota dels 40” en les dues baixades, superant amb claredat als seus rivals directes. Els representants sud-americans que mes 
han destacat en aquesta edició del Borrufa, Begino (ARG) i Alborghetti (BRA), van mantenir una renyida lluita per la segona plaça.
En aquesta última prova de la cita andorrana, Nella Korpio (FIN) no va voler sorpreses i en la primera mànega es va mostrar molt superior, marcant un excel-
lent crono (39”63), superant en més de 1” a la seva rival més propera Candelaria Moreno (AND).. De la mateixa manera, Moreno també va establir diferències 
(1”10) que li van servir per assegurar-li el podi final. La segona mànega no va comportar cap canvi en les cinc primeres posicions de la classificació parcial 
de la manega inicial.

En la categoria masculina dels sub-14, Louis Rives va ser el gran dominador del SL, va ser el més ràpid en les dues mànigues i l’únic competidor capaç de 
fer el recorregut en menys de 40”. A la segona plaça es va situar Xavier Cornella (AND), que va aconseguir colar-se entre els representants de la delegació 
francesa que va situar a tres dels seus esquiadors entre els cinc millors.
Kiara Derks (NED) i Xènia Rodriguez (AND) van tornar a ser les millors entre les noies d’aquesta categoria. En aquesta ocasió l’holandesa va ser la més 
ràpida seguida, a 1” de Rodriguez, que va tancar una excel·lent recta final del Borrufa 2015 amb una nova medalla de plata..
Més ajustada ha estat la lluita per la tercera plaça entre Yuna Van Puyvelde (BEL) i Magdalena Luczak (POL) que van acabar el SL separades per sol 7 
centèsimes..

La classificació final per països de la 23ª edició del Trofeu Borrufa va quedar liderada per Finlàndia (491 punts) seguida d’Andorra 1 (355 punts) i França 1 
(242 punts). Van completar el Top 5, Espanya 1 (195 punts) i Bèlgica 1 (191 punts). Es van classificar 35 equips de 29 nacionalitats.

L’associació del Trofeu Borrufa va donar per finalitzada l’edició 2015 de la seva competició internacional d’esquí per a joves (FIS Chldren) entre els elogis de 
les delegacions presents. Els organitzadors ja comencen a pensar en el Borrufa 2016.

Servei de premsa.


