NOTA DE PRENSA

QUATRE RÈCORDS DEL MÓN UNA DE LES MILLORS EDICIONS DEL “ 11è
MÍTING INTERNACIONAL KERNPHARMA – GRAN PREMI SAULEDA PER
ATLETES AMB DISCAPACITATS” DISPUTAT A L’HOSPITALET.

A més a més cal sumar un rècord d’Espanya i altre de França.
L’Hospitalet de Llobregat, 15 de Maig de 2016 – Ni els tres dies de Festa que havia, ni
la el final de lliga de futbol, ni la pluja que va estar la convidada inesperada de la part
final de la competició van poder restar cap èxit al fantàstic espectacle que es va viure
el passat dissabte al “Complex Esportiu de L’Hospitalet Nord” amb la disputa del “11è.
Míting Internacional Kern Pharma – Gran Premi Sauleda per Atletes amb
Discapacitats”.
Amb les graderies plenes de bat a bat l’Alcaldessa de la Ciutat Núria Marín va estar
l’encarregada de donar la benvinguda a atletes de fins a 17 nacions molt ben
acompanyada pels Cònsols de Bèlgica i de Portugal i gran part del seu consistori a més
a més del representants tots els espònsors que són els veritables forjadors amb els
seus ajuts a que aquest somni que es planteja any darrera any ISS – L’Hospitalet pugui
anar pujant esglaons dins de les millors reunions internacionals.
Com cada any la integració entre atletes amb discapacitats i joves tant de la pedrera
riberenca com de les escoles de la Ciutat ha estat un dels valors més qualitatius de la
tarda, poder gaudir de grups de nens i nenes recolzant a Campions Paralímpics,

Mundials i Europeus dóna mostra que la tasca integradora de l’entitat dóna els seus
fruits.
Pel que fa als resultats esportius... no es pot demanar més; QUATRE rècords del Món
en una tarda que serà molt difícil d’oblidar.
L’atleta d’Escòcia Shelby Watson va estar una de les principals protagonistes amb dos
rècords del Món en 100 i 200 metres en Cadira de Rodes per la classe T33 amb 20”97 i
37”38.
Per la seva banda altra atleta de la Gran Bretanya, Kadeena Cox ho assolia també a la
cursa de 200 metres ambulants per la categoria T37 (atleta amb paràlisi cerebral) amb
27”63.

El darrer rècord del Món també va parlar anglès i va estar per una altra atleta amb
paràlisi cerebral, classe T37, Georgina Hermitage amb 1’01”30.
A més a més es va assolir un nou rècord d’Espanya a la prova de llançament del pes
F57 (atletes amputats que llencen en cadira) a càrrec de David Fernández amb 10m45 i
un altre de França a la prova de salt de llargada F44 (també atletes amb discapacitat
física ) amb els 6m61 que va saltar Jean-Baptiste Alaize.
La prova de salt de llargada va tornar a deixar-nos la magnífica imatge del vol de
l’alemany Markus Rehm que malgrat no poder tornar a batre el rècord del Món a
L’Hospitalet va meravellar amb 8m02.

Finalment moltes mínimes pels Jocs Paralímpics de Rio i presència massiva de l’élite
nacional amb David Casinos, Martín Parejo, Xavi Porras, Joan Munar, Elena Congost,
Mari Carmen Paredes, Kim López o Sara Martínez.

Per més informació:

Xavier Gironès (tel. 695596417) / Loic Malroux
Marketing and International relations,
11è. Míting Internacional Kern Pharma – Gran Premi Sauleda mitingdiscapacitats@gmail.com
Website / Twitter / Facebook / Promotional video

