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Marc Torras, de l'EGIBA, cinquè del
Món en trampolí sincronitzat
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Ko9Cu9OURYQ
Actuació de Marc Torras i Jaime Ponce | EGIBA
Aquest cap de setmana, el gimnasta de l'EGIBA el Marc Torras va participar a la Copa del Món de
trampolí a Brescia, com a membre de la selecció espanyola absoluta. Va prendre part en trampolí
individual i en sincronisme. Va ser en aquesta segona modalitat que va passar a la final fent
parella amb el gimnasta Jaime Ponce, d'Albacete, amb la sisena millor nota de la fase preliminar.
Es tracta d'una fita notable ja que és la primera final de categoria absoluta per a tots dos i a més
Espanya no s'havia classificat per a cap final masculina en sincronisme en Copa del Món des de
l'any 2010. A la final van millorar una plaça la classificació obtinguda en la fase preliminar, i van ser
cinquens.
Torneig internacional per edats
Paral·lelament, es va disputar també a Brescia, un torneig internacional per edats, al qual hi van
assistir, com a membres de la selecció catalana, Marina Chavarria i Robert Vilarasau. Chavarria
va completar les dues rutines de la fase prèvia amb un molt bon nivell, de manera que es va
classificar primera per a la final, amb un marge de dos punts respecte de la segona classificada i
aconseguint superar els 90 punts totals, una marca molt alta per a la seva categoria. A la final,
malauradament no va poder tenir el mateix rendiment que a la prèvia i un error al vuitè element
va fer que es quedés fora del podi.
Vilarasau, en canvi, es va classificar cinquè per a la final, després d'una fase preliminar amb una
petita incorrecció al final de la rutina lliure. A la final, en canvi, va aconseguir superar diversos dels
seus rivals, amb un exercici molt bo i executat amb una correcció remarcable. D'aquesta manera,
va aconseguir la medalla de plata de la seva categoria..
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