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Bons resultats a EUA dels atletes
discapacitats osonencs
Els atletes osonencs en cadira de rodes Rafa Botello (AE Blanc i Blau), de categoria T54, i Roger
PuigbÃ² (CA Vic), de categoria T53, participen aquests dies a Atlanta (EUA) en les proves de les
World Series. Els dies 29 i 30 de juny van fer-ho a les pistes del Grady Stadium i ahir, 4 de juliol,
a la prova de 10 km en ruta Peachtree.
Amb unes condicions meteorològiques adverses, pluja i vent cada dia, han participat en diverses
proves per tal d'obtenir les mínimes que el Comitè Paralímpic Espanyol ha establert per tenir dret
a les beques del Plan ADOP 2007-2008. En Roger que ja n'havia obtingut una (equivalent a or)
en els 400 m, a Pratteln, Suïssa, el mes passat, a la pista americana n'ha aconseguit tres més
(800, 1.500 i 5.000), totes equivalents a or. En Rafa, la seva primera (5.000), també equivalent a
or. En la final dels 800 m, categoria T53 en Roger va entrar en la cinquena posició amb un temps
d'1'40"07 i en la de categoria T54, en Rafa ho feia en la setena, amb un temps d'1'39"92, millor
marca personal i de la categoria estatal, encara que no absoluta que segueix en mans d'en
Roger (1'39'46) des d'Atenes 2.004.En la final de la prova dels 1.500 m, que corren conjuntament
les categories T53 i T54, en Roger va aconseguir un nou rècord estatal de la distància amb un
temps de 3'02"62. En Rafa, amb un temps en semifinals de 3'23"47 no es va classificar per
passar a la final.Finalment en la cursa dels 5.000 m en Roger i en Rafa van poder córrer plegats i
van ocupar la setena i vuitena plaça, respectivament, amb uns temps de 10'12"84 i 10'13"06.Ahir,
en Rafa es va classificar en onzè lloc en la prova de 10 km, aconseguint un nou rècord nacional
de l'especialitat: 20'35". - Veure resultats (http://www.wcracing.net/gresults/mih.html)
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