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L'equip de la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard i del Club Esportiu Wake
Addict fan història en l'europeu d'Egipte on Telma Cester s'alça amb l’Or en la categoria
Júnior wakeskate i la plata en Open wakeskate.

Una setmana emocionant per als catalans traslladats a Egipte per a l'Europeu de
Cablewakeboard, on l'equip espanyol format per 5 catalans dels 6 convocats han fet història
amb el millor resultat fins a la data en un europeu de cablewakeboard per al país espanyol. Va
començar Raúl López en la categoria sub15 on després d’una dura semifinal va aconseguir un
lloc entre els 8 millors en una final d'infart on finalment va aferrar a la 5a plaça. El van seguir els
Júnior Gala Heras quedant 4a d'Europa Júnior a tan sols 3punts del pòdium, i Quique Cornejo
que va fer el mateix arribant a la final en la categoria més concorreguda optant per la 8a posició
deixant a 42 participants de tot Europa per sota seu. Alec Mur va aconseguir un pas a
semifinals on dos caigudes el van deixar fora de la final.

Va arribar l'hora del wakeskate on la petita gran Telma Cester de 12 anys es veuria les cares
amb competidors de fins a 19 anys, a ella això mai li ha preocupat i després d'una sòlida i
espectacular rutina sense errors es va alçar amb la medalla d'or sense cap tipus de dubte.
Telma Cester es va proclamar campiona d'Europa Júnior wakeskate per golejada. El seu nivell
li permet participar en la categoria OPEN on els millors wakeskater d'Europa es baten sense
importar l'edat. Després de quedar primera en semifinals, Telma Cester es va veure en un
absolut cara a cara amb la eslovaca, Campiona del Món, Zuzana Vrablova de 28 anys. Una
ronda espectacular de Telma va posar al públic dempeus, la eslovaca es va retre als seus peus
on tot el present pensava que la jove havia superat a la casc Red Bull, però una inesperada
puntuació la col·locava en 2a posició. "No se que dir, per a mi ets la campiona" consolava la
campiona del món a Telma mentre la incredulitat es transformava en llàgrimes. Minuts després
l'alegria s'apoderava de l'equip havien fet història i s'havia demostrat que Telma Cester és el
present i futur del wakeskate mundial.

Moltes felicitats a tot l'equip!!
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