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Quarta i penúltima prova del 41 Campionat Interclubs: 'L'Immens', 
'Tramendu' i 'Índia II', aguanten el pols de la resta de la flota 

 
 

La travessia entre El Balís i Blanes ha posat a prova la perícia i la força de 

les tripulacions. Vent i mar, els han acompanyat durant tota la regata. 

 

 

  Després d'un bon esmorzar a les instal·lacions del cinquantenari Club Nàutic 

el Balis, les Classes ORC2 i ORC3 han pres la sortida de la travessia fins al Club de 

Vela Blanes.  

 

  El recorregut ha consistit en passar primer per una boia de desmarcatge i 

porta de sortida, que ha sumat un total de 16, 6 milles. Onze minuts després, el toc 

de botzina era per a les Classes ORC0 i ORC1.  

Bufaven llavors 15 nusos, que han arribat fins a 18 quan tota la flota ja ha posat 

rumb directe a la meta.  

 

  'L'Immens "(RCNB) d'Alexandre Laplaza, ha estat el guanyador del Grup 

ORC0 i ORC1, seguit de 'Es tes Unno ... ' (RCNB) de Francisco Soldevila i de'Hydra' 

(CNEB) d'Oscar Chaves, que recupera posicions en la general. En ORC2, 'Tramendu' 

(RCNB) de Salvador Vieta, aconsegueix la primera plaça, seguit de 'Desafino' 

(CNAM) de Miquel Colomer i de 'Vértigo dos' (CNEB) d'Antonio Guash.  

  'Índia II '(CNAM) d'Ángel Revilla s'emporta el triomf del grup ORC3, després 

de 3h4'23", mentre que 'Zig Zag II '(CPB) de Lluís Stampa ha estat segon i 'Nairam 

II' (CNEB) de Víctor de Soler, tercer.  

 

  La classificació general després de quatre proves disputades i un descart, 

queda de la següent manera per la Classe ORC1 i ORC2: 'l'Immens’ en primera 

posició,' Rats on Fire ', que torna a trepitjar el pòdium, és segon i 'Geseme Solete' 

tercer. En ORC2, 'Tramendu' segueix conservant la pole position, seguit de 

'Desafino' i de 'Veértigo dos', que ha remuntat llocs després d'un petit ensurt a la 

sortida. La regularitat li permet a 'Índia II', seguir al capdavant de ORC3, 'Nairam 

II' queda en segona posició i 'Escert' tercer.  

 

  Declaracions de Salvador Vieta, armador de 'Tramendu'. 

'Ho hem passat molt bé; hem tingut mar i bastant vent. Fins a una punta de 24 

nusos. La tripulació ha treballat molt coordinada i ha estat un dia complicat i 

divertit alhora. Davant del riu Tordera, ha baixat el vent i rolat fins proa i hem 

canviat el spi per la gènova i ens ha donat rumb directe. Un dia esplèndid '. 

 

  Demà diumenge últim dia de regata, el Senyal d'atenció es donarà per a la 

travessia entre el Club de Vela Blanes i el Club Nàutic Arenys de Mar. 


