NOTA DE PREMSA

Sara Andrés aconsegueix el rècord del món T62 en una exitosa nova
edició del Meeting de L’Hospitalet

L’Hospitalet de Llobregat, 10 d’abril de 2021 – La 16ª edició del Meeting de L’Hospitalet
s’ha celebrat de manera exitosa durant aquest matí a L’Hospitalet Nord. Una vuitantena
d’atletes de totes les disciplines i categories han participat buscant les millors sensacions i
fins i tot alguna mínima olímpica.

Cal destacar, com a primera notícia, el rècord del món aconseguit per la madrilenya Sara
Andrés. L’atleta velocista ha batut aquesta marca en els 200m T62 amb 28.30s. Andrés
s’ha mostrat molt feliç i satisfeta per aquesta fita, que ha celebrat de manera efusiva.
Prèviament també havia corregut els 100m llisos amb marca de 13.51s.

L’altre notícia destacada del dia ha sigut la mínima B de Sara Martínez en llargada F12.
Amb 5.49m, l’atleta de Madrid ha aconseguit una marca important de cara a les seves
opcions de poder estar a Tòquio el proper estiu.

Pel que fa als atletes de L’Hospitalet Atletisme, cal destacar la participació del sots-campió
del món, Yassine Ouhdadi, amb 15:20.75 en els 5000m, Mari Carmen Paredes, amb

5:36.72 en els 1500m, Paula Heras (8.27m en el Pes) i també Iván Hernàndez (11.64s en els
100m llisos).

A més a més, destaquem les proves disputades pels atletes catalans, com ara Xavi Porras
(5.68m) i Martín Parejo (5.39m), tots dos en llargada o Meritxell Playà (4.54m també en
llargada).

Altres participacions destacades han sigut les d’Adiaratou Iglesias (12.44s en els 100m
llisos T12), Desireé Vila (3.84m en la llargada T62 i 17.51s en els 100m llisos), Joan Munar
(23.10 en els 200m T12), José Manuel Quintero (54.84s en els 400m llisos T54), Rafael
Botello (2:00.47 en els 800m llisos T54) i de Davide Morana (12.96 en els 100m llisos T62).

L’organització ha valorat molt positivament la jornada, amb l’entrada de públic a
L’Hospitalet Nord (la meitat de l’aforament) i amb la retransmissió en directe a través d’un
streaming en viu.

Malgrat la pluja, la gran majoria d’atletes s’han mostrat molt contents d’haver pogut
participar en aquesta nova edició, que ha comptat també per primera vegada amb atletes
amb deficiència auditiva.

