XIII TROFEU C.N.SABADELL- CIRCUITDes de divendres a la tarda i fins diumenge el CN Sabadell va acollir una nova etapa del Circuit
Català de Trofeus de Natació Gran Premi Diputació de Barcelona. El Trofeu CN Sabadell es va
celebrar amb una gran presència de nedadors i nedadores internacionals, en total hi varen
participar 406 esportistes de 51 clubs d'arreu i com no podia ser d un altre manera també hi van
ser presents els nostres nedadors calellencs : Paula Comas, Alba Estany, Anna Lázaro, Marc
Pou, Mar Puigvert, Eric Pujol, Adrià Tébar, Laura Torras, Mireia Van Riet i Sergi Vilà, els quals van
poder nedar amb els millors i colar-se inclús a les finals. Segons diu en Jordi Comas està molt
satisfet amn l
d que han tingut tots vers aquest Trofeu.
El divendres 8 de març tarda van nedar i van fer aquestes temps:





Sergi Vilà va ser 8è. als 50 papallona amb un temps de 25.82 i classificant-se a la final A
Mireia Van Riet 32.66 i Laura Torras 33.04 als 50 esquena.
Anna Lázaro 28.91 i Laura Torras 2971 als 50 lliures
Joel Pozo 25.69 als 50 lliures

Sergi Vilà

Alguns dels nedadors participants a Sabadell

El dissabte 9 a partir de les 9.30 del matí es va reprendre la competició dels preliminars amb :






Marc Pou el qual va ser 9è. als 200 estils del matí amb un temps de 2.13.60 entrant a la
final A i fent 2.12.95 a la tarda.
Marc Puigvert als 200 papallona amb 2.35.71 i entrant a la final B de la tarda fent 2.33.01
Alba Estany va nedar els 200 braça amb un temps de 2.52.78 entrant a la final B on va fer
2.51.29
Laura Torras als 200 esquena va fer 2.31.47 i va entrar a la final B
Joel Pozo va fer 55.85 als 100 lliures

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

A la 3a. jornada, el diumenge va continuar amb les proves de :
 100 braça on l
Tébar va aconseguir una molt meritòria 6a. posició amb un temps
de 1.07.40, classificant-se a la tarda a la final A i fent 1.07.42.
 800 lliures on va nedar en Marc Pou aconseguint la 9a. posició amb un temps de 8.55.73
 100 papallona on tant en Sergi Vilà com l Eric Pujol van aconseguir plaça per la final B,
fent un temps de 1.00.30 en Sergi i 1.00.40 l Eric i on a la tarda va baixar encara a 1.00.07.
 100 esquena nedats per la Laura Torras amb un temps de 1.10.15 classificat-se a la final
B de la tarda i fent 1.10.69
 100 braça on la nostra participant era la Paula Comas la qual va fer un temps de 1.18.25
al matí i 1.18.25 i 1.18.43 a la final B de la tarda.

L Eric Pujol competint amb l Alex

ambient distes entre nedadors.

Els 5 nedadors del CNC descansant per les finals de la tarda del diumenge

Calella, 11 de març del 2019
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

