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'L'Immens', 'Tramendu' i 'Nairam II', no cedeixen els 
primers llocs a l'Equador del Campionat 

 
Vents molt variables del primer i segon quadrant, protagonistes de la primera de les tres 

travessies 
 

        Sense temps per perdre, el Comitè de Regates ha donat la sortida 

puntualment a les 11:30 d'aquest matí a les Classes ORC2 i ORC3 i 13 minuts més 

tard a ORC0 i ORC1. Bufava un Mestral amb puntes de 18 nusos, que ha baixat 

durant les maniobres de la boia de desmarcatge fins a 10. 

 

         El mar es trobava mogut i s'ha respirat certa tensió en les tripulacions que han 

hagut de tirar del seva millor tècnica per navegar les 19,3 milles de distància que 

separen el RCNB i el CNEB. 

 

         Moments abans de creuar la porta d'arribada a les 14:21h, el cap de la flota 

navegava amb un Gregal que ha rodat a Llevant per després passar a Mitjorn per 

tornar a Gregal i que com no podia ser d'altra manera, ha aconseguit parar per 

complet al 'Duende', guanyador en temps Real i 4t en Compensat.  

 

        Els guanyadors de la primera regata costanera, han estat 'Geseme Solete', 

'l'Immens' i 'És tes Unno ...' per a les Classes ORC0 i ORC1. 'Tramendu', 'Desafino' i 

'Magica' per ORC 2. I 'Nairam II', 'Escert' i 'Zigzag II' a ORC3. 

 

        La classificació general després de tres proves disputades queda de la 

següent manera: 'L'Immens "(RCNB) d'Alexandre Laplaza en primera posició, en 

segona 'Geseme Solete’ (RCNB) de Jesús Turró i 'És Tes Unno ... '(RCNB) de 

Francisco Soldevila per a les Classes ORC0 i ORC1. En ORC 2, 'Tramendu' (RCNB) de 

Salvador Vieta, amb dos primers i un segon, conserva la primera plaça, després d'ell 

'Desafino’ de Miquel Colomer i en tercera posició 'Vértigo 2 '(CNEB) d'Antonio Guash. 

'Nairam II' (CNEB) de Víctor de Soler, és el vencedor en ORC3, seguit de 'Escert' 

(RCMB) de Manuel Medina i d’'Índia' (CNAM) d'Ángel Revilla, qui segueix conservant 

lloc al pòdium tot i no haver acabat la travessia. 

 

 

Declaracions de Sabine Schumann, canya de l'Immens 

Ha estat una regata on hi ha hagut de tot: Molt vent, poc vent, canvis continus de 

direccions, pluja i fred. Però ens ho hem passat molt bé. Per al Campionat 

Interclubs, naveguem com per a la Copa del Rei. Som una tripulació composta; per 

exemple, jo mateixa que comparteixo la canya amb Carlos Rodríguez. Ell fa les 

cenyides i jo les popes. 

 

 


