TROFEU MANRESA 6 de maig
Aquest diumenge, 6 de maig, les instal·lacions les Piscines Municipals de Manresa van acollir a 294 nedadors -147
noies i 147 nois- en representació de vint-inostre
club hi va participar amb 13 nedadors alevins: Abril Estragué, Nora Quilez, Paula Martin, Alex Torres, Judit Tarres,
Mar Castellà, Xènia Uceda,Toni Ruiz,Joan Adrià Fernández , Teo Palomino, Roger Brunet, Gerard San Nicolas i Eric
Medina.
Organitzada pel CN Minorisa. aquesta competició es va celebrar en dues sessions, la del matí amb inici a les 9.30h
i la de la tarda a les 16.00h.El programa de competició incloïa les proves dels 100 i 200 metres de cada un dels
estils, més els 400 metres estils individuals, més uns relleus de 4x100 metres estils, totes les proves tant pel que
fa als masculins com als femenins.

on tenien possibilitats

va en piscina de 50 m., que son les mides en que es competeix als
onats de Catalunya i

stiu.
esquena. Va ser 2a. als 200 esquena
amb un temps de 2:39.61 i 4a als 100 esquena 1:14.28. Moltes felicitats Abril!!

Abril Estragué

En aquesta competició es premiava individualment els tres primers classificats per prova i categoria amb medalla i
on el Calella hi va pujar en diverses ocasions. :





Paula Martin 2a. als 200 papallona amb un temps de 2:46.04
Paula Martin 3a. als 100 papallona 1:15.03
Toni Ruiz 3er. als 200 estils amb un temps de 2:33.72
Relleu femení 4 x100 estils 2ones. amb 5:06.47(Nora Quilez, Paula Martin, Abril Estragué i Alex Torres)

Podi relleu 4x100 estils,

Toni Ruiz

i Paula Martin

podi Paula 200 papallona
Apart dels podis hi van haver molts bons resultats i marques personals, moltes felicitats alevins, esteu fent una molt
bona temporada. En alguns casos van quedar fregant la medalla, quedant en 4a.posició:






Toni Ruiz 4rt. als 100 papallona 1:08.50 i 5è. als 100 esquena 1:10.21 (entre 53 part.)
Eric Medina 4rt. als 200 esquena 2:33.80, 4art. als 100 lliures 1:00.93 i 6è.100 esquena 1:10.67
Abril Estragué 4a. als 100 esquena 1:14.28
Nora Quilez 4a. als 200 estils 2:45.42
Judit Tarrés 5a. als 100 esquena 1:15.72
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Equip Aleví participant al Trofeu de Manresa

Relleus alevins masculins

Teo i Eric
Calella, 10 de maig 2018
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