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'L'Immens', 'Tramendu' i 'India II', guanyadors del 41 Campionat Interclubs 

 
El Trofeu Jordi Vives, se l'emporta el Reial Club Nàutic de Barcelona 

 
'Xeic', triomfa en la Classe Vintage 

 
La quarta i última jornada, ha unit les localitats de Blanes i Arenys 

 

       El Comitè de regates ha fondejat una boia de desmarcatge en el 090 que ha brindat 

un mar molest, però que ha posat a la flota en rumb directe a la porta de Calella i 

finalment a Arenys.  

 

        Les Classes ORC2 i ORC3 han sortit a les 12 en punt i deu minuts més tard ORC0 i 

ORC, per cobrir les 14,9 milles de distància, acompanyades de 18 nusos de vent. 

'L'Immens "(RCNB) d'Alexandre Laplaza, ha estat novament el guanyador de les Classes 

ORC0 i ORC1, seguit de 'Geseme Solete' (RCNB) de Jesús Turró i de' Es tes Unno ...' 

(RCNB) de Francisco Soldevila. En ORC2, la lluita entre el cap de la flota s'ha fet latent de 

nou. 'Vértigo dos' (CNEB) d'Antonio Guash, a aconsegueix la primera plaça, seguit de 

'Tramendu' (RCNB) de Salvador Vieta i de 'Desafino' de Miquel Colomer. 

La Classe ORC3, ha deixat un dels seus participants en terra. La cinquena prova l'ha 

encapçalat 'Índia II' (CNAM) d'Ángel Revilla, seguit de 'Brav Pirat' (CVM) d'Oscar Pena i 

'Zigzag II' (CNEB) de Luís Stampa.  

 

        La classificació general després de cinc proves disputades i un descart, queda de la 

següent manera: 'l'Immens’ ,'Geseme Solete' i 'És Tés Unno ...' per a les Classes ORC0 i 

ORC1. En ORC2, els tres calaixos del podi queden igual que la jornada anterior i per tant 

'Tramendu' encapçala la Classe, després d'ell ‘Desafino' i en tercera posició 'Vértigo dos'. 

'Índia II' és el guanyador de la Classe ORC3, seguit de 'Nairam II' i de 'Escert'. 

 

        Pel que fa a la Classe Vintage, amb una participació de cinc iots, destaca 'Xeic' 

(RCNB) de Joaquín Barenys que s'ha mantingut a la capçalera del grup des de la primera 

jornada. En segona posició 'Nuba' (CNAM) de Francisco Esglésies i en tercera 'Índia II' 

(CNAM) d'Ángel Revilla. 

 

        Finalment el Trofeu al Club guanyador, que des de 2007 porta el nom del gran 

navegant, regatista i impulsor del Campionat, Jordi Vives, és per al Reial Club Nàutic de 

Barcelona, on romandrà fins la propera edició. 

 

Declaracions de Román Turró, Patró de 'Geseme Solete'  

     'Ho hem passat molt bé. Ha estat una regata bonica i dura per les condicions. Hem 

tingut ratxes de fins a 27 nusos i la tripulació, que és bàsicament l'habitual ha treballat 

perfecte. Ens ha agradat aquest nou format de travessies i les seves boies de desmarcatge 

i a més hi ha nous equips i molt competitius' 


