NOTA DE PRENSA

Espectacle en estat pur ahir a L’Hospitalet de Llobregat amb la disputa
del 14è Míting Internacional Paralímpic de L'Hospitalet.
Sara Andrés rècord del Món en salt de llargada F62 amb 3,97m.

L’Hospitalet de Llobregat, 27 de Maig de 2019 – El 14è. Míting Internacional de
L’Hospitalet – Gran Premi Sauleda viscut ahir diumenge al “Complex Esportiu
L’Hospitalet Nord” ha estat la clara demostració de que la feina ben feta sempre dona
resultats; graderies plenes de públic, espònsors i autoritats; la pista presentant una
imatge de luxe, els voluntaris i auxiliars allà on tocava i el més important els millors
atletes paralímpics del Món donant espectacle i assolint meravellosos registres.
El matí no va poder començar millor amb el rècord del Món de salt de llargada en
categoria T62 (atleta amb amputació de la cama) a càrrec de Sara Andrés amb 3,97m al
seu segon intent malgrat que ja havia fet uns increïbles 4,14m que malauradament no
pujaran al rànking pel vent a favor excessiu.
El mateix li va passar a la italiana Martina Caironi a la mateixa prova però en classe F63
on el vent va impedir que els 4,80m que va fer fossin rècord del Món. En aquesta prova
Sara Martínez (F12) va estar la millor espanyola amb 5,31m.
Caironi amb aquest registre es va proclamar guanyadora absoluta del Míting en
categoria femenina ja que el seu registre va estar el més valuós per taula internacional.

Impressionat, un any més, Markus Rehm en salt de llargada que aquest cop saltava
8,22m (guanyador absolut del Míting per taula Internacional) en un concurs d’altíssim
nivell amb la presencia del sud-africà Hilton Langenhoven (6,96m), el grec Stylianos
Malakopoulus (6,76m), el francès Jean Baptiste Alaize (6,59m) i els locals Carlos Javier
Pérez, Xavi Porras o Martin Parejo.
Màxim nivell a les proves de llançaments masculins amb el britànic Aled Davies (F42)
guanyant el pes i el disc a la classificació amb 15,45m i 47,29m respectivament per
davant del millor llançador espanyol del moment, el multi medallista europeu, Mundial
i Paralímpic Kim López (F12) que feia 15,39m i 43,90m respectivament.
Per finalitzar els concursos, destacar el triomf David Fernández (F57) en llançament del
pes amb cadira de rodes amb 11,84m que suposa un nou rècord d'Espanya de la
categoria i mínima per al pròxim mundial de Dubai i Josefa Benítez (F12) al llançament
del disc ambulant amb 19,94m i Sara Martínez (F12) el llançament del pes amb 7,58m.
Espectaculars com mai les curses en cadira de rodes amb Jorge Madera (T54) guanyant
els 400 i els 1500 metres amb 53”25 i 3’16”47 respectivament mentre Núria López (T54)
guanyava els 400 metres amb 1’14”10.
Magnífic comportament en 100 metres de Joan Munar (T12) que guanyava amb 11”26
en una prova d’altíssim nivell amb atletes de nivell del campió Paralímpic de 400 metres
Gerard Descarrega i on destacaven els registres de l’anglès James Arnott (11”62) i el grec
Loukas Iannis Protonotarios (13”51). Munar repetia en 200 metres amb 22”74 i també
per davant de Descarrega que feia 23”57. Descarrega finalitzava la seva participació a el
triomf a la seva prova principal els 400 metres amb 51”53 per davant del francès
Adolphe Timothee (53”05); en aquesta cursa destacar el boníssims 56”78 de l’atleta amb
paràlisi cerebral Paul Blake, campió Paralímpic de 400 metres T36 en Rio 2016.
Triomf de Nagore Folgado (T12) en 100 metres amb 13”21 i de Melany Bergés (T12) en
200 metres amb 27”20. Finalment a les curses més llargues triomf en 1500 metres per
Ana Varela (T12) amb 5’42”09 per davant de la Campiona local Mari Carmen Paredes
(T11), ja recuperada de la lesió que va patir al Campionat del Món de Marató de Londres
i en 500 metres de Yassine Ouhdadi (T12) amb 16’39”25.

La matinal es va completar amb les clàssiques curses per a nens i nenes de l’Institut
Guttman i del Centre de Recursos Educatius Joan Amades i les seves atractives series
per a nens i nenes de la l’Escola d’Atletisme d’ISS – L’Hospitalet.
En resum magnífica edició i l’organització ja comença a treballar en la propera edició on
l’objectiu serà seguint mantenint el nivell, tant organitzatiu com esportiu. L’Hospitalet i
el seu Míting ho mereixen.
Per a més informació, visiteu http://www.hospitaletparaathletics.cat.
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