
'L'Immens', 'Tramendu' i 'Nairam II', al més alt del pòdium
després de les dues proves de la primera jornada

La primera prova del 41è Campionat Interclubs, s'ha fet esperar. Les gairebé dues
hores  d'espera  han  mantingut  expectants  als  mes  de  dos-cents  regatistes.
Finalment, el Comitè de Regates ha donat sortida i arribada a dos proves.

A les 13:58 s'ha donat la sortida a les Classes ORC0 i ORC1, i dotze minuts més
tard a ORC 2 i 3. Bufaven vents d’entre 6 i 8 nusos i la distància total del recorregut
ha estat de 6,8 Milles.

'Rats on Fire' (CNAM) de Rafael Carbonell ha estat el guanyador del Grup ORC 0 i
ORC1,  després  d’invertir  1h11'04",  seguit  de  'L'Immens’  (RCNB)  d'Alexandre
Laplaza i d’’Es tes Unno .. . '(RCNB) de Francisco Soldevila. Per ORC3 'Desafino' de
Miquel  Colomer,  s'ha  fet  amb  la  primera  plaça  d’aquesta  primera  prova,  amb
1h16'28" de regata, seguit de 'Tramendu' (RCNB) de Salvador Vieta i de 'Vértigo
dos' (CNEB) d'Antonio Guasch.
'L'Índia  II'  (CNAM) d'Ángel  Revilla  s’emporta  el  triomf del  Grup ORC3,  amb un
meritori temps de 1h40'04 ", mentre que 'Nairam II' (CNEB) de Víctor de Soler ha
estat  segon i 'Escert' (RCMB ) de Manuel Medina, tercer.

La segona prova del  dia,  ha  gaudit  dels  inconvenients  d’un vent  molt  canviant
d'entre 6 i 10 nusos, del Sud, per una distància de 3,3 Milles, ja que s'ha escurçat
un tram, donant l'arribada al segon sobrevent .
'L'Immens' (RCNB) i 'Rats on Fire'  (CNAM) han intercanviat posicions i  'Geseme
Solete' (RCNB) ha quedat en tercera posició, per les classes Classes ORC0 i ORC1.
En ORC2, ha passat el mateix entre 'Tramendu' (RCNB) i ‘Desafino’, mentre que
'Vértigo dos' (CNEB), conserva la tercera plaça. I com si el vent s’hagués posat
d’acord, en la Classe ORC3, ha passat el mateix. 'Nairam II' (CNEB), ha quedat en
primer  lloc,  seguit  de  'l'Índia  II'  (CNAM),  i  ‘Escert’  (RCMB) conserva  la  tercera
plaça.
La Classificació General després de les dues proves disputades queda de la següent
manera: 'L'Immens "(RCNB) d'Alexandre Laplaza a primera posició, seguit de ‘Rats
on Fire’ (CNAM) de Rafael Carbonell i de' Geseme Solete' (RCNB) de Jesús Turró per
les Classes ORC0 i ORC1. En ORC 2, 'Tramendu' (RCNB) de Salvador Vieta s'ha fet
amb  la  primera  plaça,  ‘Desafino’  de  Miquel  Colomer  queda  segon  i  en  tercera
posició 'Vértigo dos' (CNEB) d'Antonio Guasch.
'Nairam II' (CNEB) de Víctor de Soler, es el guanyador en ORC3, seguit de 'l'Índia
II' (CNAM) d'Ángel Revilla i de 'Escert’ (RCMB) de Manuel Medina.

Demà diumenge el Senyal d'Atenció es donarà per a la travessia entre el RCNB i el

CNEB.
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