NOTA DE PREMSA

Ja és oficial la llista d’inscrits del Meeting Internacional de L’Hospitalet
previst pel 10 d’abril

L’Hospitalet de Llobregat, 06 d’abril de 2021 – L’Hospitalet Atletisme i la fundació Pere
Suñé organitzen un any més el Meeting Internacional de Paratletisme de L’Hospitalet. La
cita tindrà lloc el dissabte 10 d’abril en el Complex Esportiu Municipal de L’Hospitalet Nord
(Barcelona).

Cinc mesos després de l’última edició, l’objectiu principal dels atletes serà la preparació
pels Jocs Paralímpics de Tòquio, dels quals molts han aconseguit ja la mínima, tot i que
d’altres encara lluiten per fer-se un lloc.

En les últimes hores s’han tancat les inscripcions i ja podem destacar els atletes que
formaran part de la competició que se celebrarà d’aquí a quatre dies a la pista d’atletisme
de L’Hospitalet Nord.

Comencem destacant l’àmplia participació dels atletes de L’Hospitalet Atletisme, com son
Yassine Ouhdadi o Mari Carmen Paredes (amb respectives mínimes pels Jocs), Iván
Soriano, Paula Heras, Vicente Martínez o Laia Fabra.

A més d’ells, el Meeting comptarà amb un gran reguitzell dels millors atletes estatals. En la
llista figuren Kim López (campió paralímpic a Rio 2016 en llançament de Pes), Sara Andrés
(rècord d’Espanya de llargada), la mediàtica Desireé Vila, Joan Munar, José Manuel
Quintero, Sara Martínez, la jove promesa velocista Adiaratou Iglesias i els catalans Xavi
Porras, Martín Parejo, Meritxell Lorca i Meritxell Playà.

També destaquem la presència dels grecs Loukas Protonotarios (100mll), Anastasios
Kourdis (llargada) i Stylianos Malakopoulos (400mll), els colombians Omar Acosta i
Anderson Naranjo (ambdós 400mll) i l’italià resident a Múrcia Davide Morana. En aquest
enllaç podreu consultar la llista sencera:
http://www.hospitaletparaathletics.cat/public/img/competitors2021.pdf

La competició començarà a les 11h i s’allargarà fins a 13:15h. Podrem gaudir del salt de
llargada, els 5000 metres, els 100 metres llisos en diferents variants adaptades, llançament
de Pes i Disc i els 400 o 800m en cadira de rodes.

També és important destacar que podrem comptar amb el suport del públic (un aforament
del 50%) gràcies a l’aixecament de les últimes restriccions. A més, per primer cop,
comptarem amb una retransmissió en streaming de tota la competició. L’equip
organitzador vol vetllar pels assistents i ha preparat un dispositiu amb les màximes
mesures de seguretat marcades pel protocol a seguir sobre la COVID-19.
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