Fotonotícia 10-05-2022

Markus Rehm a la pista de L’Hospitalet Nord, en una de les seves participacions anteriors

Markus Rehm, Adiaratou Iglesias, Sara Andrés i el local Yassine Ouhdadi encapçalen
el 17h Meeting L’Hospitalet de Paratletisme
El Meeting Internacional Paralímpic de L’Hospitalet ha tancat les inscripcions per a l’edició
número 17 que s’ha de celebrar el dissabte 28 de maig a les pistes de l’Hospitalet Nord, en
el municipi de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Per aquesta edició es comptarà amb la
presència de 300 participants de 15 països diferents, de totes les modalitats diferents.
La participació d’aquest any donarà un salt important respecte a les dues últimes edicions,
marcades per la situació de la pandèmia de la COVID-19, tot i que amb grans nombres de
participació i amb els objectius complerts. Aquesta vegada, a banda dels atletes destacats
espanyols, també tindrem posat un ull en els atletes internacionals que arribaran a la ciutat
de l’Hospitalet.
Per començar, destacarem el nom de Markus Rehm. L’alemany, que va aconseguir el rècord
del món de llargada precisament en una edició anterior al Meeting (8.29m), tornarà de nou
per encapçalar la llista de saltadors. Rehm va guanyar l’or en els Jocs Paralímpics de Tòquio
en la modalitat de llargada T64 i ha sigut el campió en un total de quatre vegades. El seu
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rècord del món actual de 8.62m l’hagués permès guanyar la medalla d’or en els Jocs Olímpics
de 2016 i 2021.
A més a més de Rehm, destaquem la presència de tres atletes locals. Per començar, l’atleta
de L’Hospitalet Atletisme, Yassine Ouhdadi, que correrà a casa després de guanyar l’or
paralímpics a Tòquio en els 5000m. Ouhdadi mai falla a la cita. A més, comptarem amb la
presència de Sara Andrés, saltadora i velocista madrileny que en l’edició anterior del Meeting
va aconseguir el rècord del món en llargada. Finalment, destacarem la presència de la
velocista gallega Adiaratou Iglesias, que ve de penjar-se l’or en els Jocs Paralímpics de
Tòquio en els 100mll amb 11.83s.
A banda d’aquests quatre fantàstics atletes, s’ha de destacar a d’altres que arriben a la cita
amb ganes de fer bones marques i encarar així el tram decisiu de la temporada amb les
màximes garanties. Dels atletes estrangers destacarem a la neerlandesa Fleur Jong,
saltadora de llargada i campiona paralímpica en categoria amputada T64 (6.16m amb rècord
del món), la velocista italiana Ambra Sabatini, campiona paralímpica en els 100m T63
(14.11s), la discòbola britànica Anna Nicholson, el sud-africà Jonathan Ntutu, velocista plata
als Paralímpics de Rio en T12 (deficiència visual i amb 10.80s de marca personal), el tunisià
Rouy Jebabli, migfondista plata en els Jocs de Tòquio en 1500 T13 i el francès Timothée
Adolphe, campió del món en 400m T11 a Dubai.
A més a més, destaca la presència àmplia de dos països, Grècia i l’equip nacional paralímpic
de Japó. Per part del país hel·lè destaca la presència del saltador Konstantinos Veltsis i el
velocista Jason Gantes.
Pel que fa al país nipó, destaca la presència del saltador Toru Suzuki, 4rt en els Jocs de
Tòquio i els velocistes Junta Kosuda, Atsushi Yamamoto i Koto Matayoshi, integrants alguns
del 4x100 nacional de Japó i presents a Tòquio 2020.
A nivell català, cal destacar la presència de Gerard Descarrega (doble campió paralímpic en
400mll), Xavi Porras (Campió del món en Triple Salt) i Martí Parejo (medallista en el Mundial
de Doha 2015). També destaca, a nivell estatal, la presència de Kim López (doble campió
paralímpic en Pes (Rio 2016 i Tòquio 2020) i la saltadora i velocista gallega Desireé Vila.
Pel que fa al club organitzador, destaca la presència de diversos atletes de L’Hospitalet
Atletisme, com ara Mari Carmen Paredes, internacional amb marató (juntament amb el seu
guia Lorenzo Sánchez), dels velocistes Ivan Soriano i Ivan Hernàndez, de la saltadora Sydney
Foukou i de la llançadora Paula Heras.
Per a més informació, podeu contactar amb el departament de comunicació del Meeting a
través de les Xarxes Socials o el correu del club organitzador i utilitzar l’etiqueta
#MeetingLHospitalet2022.
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