ALEX CASTEJON (CNCalella) Campió de la
XXXI TRAVESSIA a la PLATJA de CALELLA 2018
Gran acollida a la XXXI Travessia a la platja de Calella, amb els gaire be 300 inscrits que vàrem celebrar
ahir diumenge 2 de setembre, amb les dues distàncies, la de 1000m. pels nedadors dels anys 2005-2006
i 2007 i pels veterans a partir dels inscrits al 1967. I la prova reina la de 2000m. on nedaven tots els
nedadors més grans de l any 2004.Exit total gràcies a tots
La sortida de la Travessia de 1000m. va ser a les 9:30 amb un total de 69 nedadors apuntats entre
menors i veterans, superant de llarg les de les darreres edicions.

Van pujar al podi a la categoria menors masculí: 1er. Alejandro Bravo 15:12 del CN Sitges, 2on i medalla
de plata pel nostre nedador Toni Ruiz amb un temps de 15:13 a res de l or , i com a 3er i bronze amb 15:19
Ivan Jiménez del Vic. Molt bona cursa Toni, enhorabona!!

podi masc.
A la categoria femenina el podi va ser per: Or per Sofia Datsenko del Cervera amb 15:16, segona plaça
Judit Aragon amb 1:18 del Vic i el bronze va ser per la nostra nedadora Mar Castellà amb 16:34 moltes
felicitats Mar!

Podi femení menors

A la mateixa distància els podis dels veterans van ser per :
Cat. Femenina 1a. a Rosa Gibert amb un temps 20:20 del Club Nagi, medalla plata per Melva Aranibar
amb 22:30 i el bronze per Ivon Ayala amb 22.59. Dir que la nostra nedadora màster, monitora i companya
del Club, Alicia Sarquella hi va participar fent un temps de 26:30 molt be!

Podi femení veterans

podi masculí veterans

Alicia Sarquella a l arribada, felicitats Alice!

Un cop va haver finalitzat la Travessia de 100, es va donar el tret de sortida de la de 2000, on hi havien un
total de 228 inscrits, xifra rècord, on es va viure un gran ambient, fins i tot el temps en va respectar i van
poder gaudir d aquesta gran Travessia.

El guanyador absolut de la Travessia va ser el nostre nedador ALEX CASTEJON, el qual va fer la
distància dels 2000 amb un temps de 23:14 , moltes felicitats campió! A la categoria femenina la millor
nedadora va ser la Laura Rodriguez, que va parar el seu crono amb un temps de 24:53.

Alex Castejon a l arribada i al podi junt amb la guanyadora femenina

Cal destacar també l actuació d en Marc Pou que va fer-la amb un temps de 23:52 quedant 1er. de la
seva categoria (anys 2001-2000-1999) , 3er. de la general i 1er. local. Felicitats Marc!

Marc Pou a l arribada

Mar i Marc millors ned. Locals

Podi Eric Pujol

Podi Ines

L Eric Pujol va quedar 3er de la seva categoria ( 1998 -1969) i 7è. de la gral amb un temps de 24:42.
Completant el podis, la millor fémina del Calella va ser la Mar Puigvert
La nostra nedadora Ines Aragundez per la seva part va ser medalla de plata a la seva categoria (99-01)
amb un temps de 28.50.
I com també ja es tradicional, es va celebrar la petita Mullada per l Esclerosi Multiple, on tothom
participar fent uns metres amb solidaritat amb aquesta enfermetat.
Un cop finalitzada la prova els nedadors estaven convidats a una butifarrada i a fruita per repostar les
forces perdudes i tot esperant l entrega dels trofeus.
Felicitats a tots els nedadors del CN Calella petits i grans que vareu participar , doncs vau demostrar
estar en molt bona forma física i ajudant a donar més nom a la nostra Travessia a la Platja de Calella.
I després de 31 edicions, seguim!
Calella, 6 de setembre 2018

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

