Grand Prix Inter.Trofeu St.Jordi C.E.MEDITERRANI
El dissabte passat es va celebrar al Club Esportiu Mediterrani el Grand Prix Internacional , Trofeu
St. Jordi que es dins del Circuit Català de Trofeus. Es va celebrar amb totes les mesures de seguretat i
protocol pel tema Covid. Per això es van fer franges per les proves i així no hi havia tants nedadors dins
la instal·lació. El Club Natació hi va prendre part amb 9 nedador@s, que disposaven de mínima per
participar, tot i que no varen poder coincidir tots 9 alhora.
El Trofeu es va iniciar a les 9:30 tot i que fins a les 10.18 no es van estrenar els nostres primers
nedadors a la prova dels 100 lliures:
➢ Eric Pujol va fer un temps de 53.61 i Toni Ruiz 55.35
➢ Violant Martínez a la mateixa prova femenina 1.04.58
Cap a les 12.40 van començar la prova dels 100 braça on van nedar:
➢ Adri Tébar amb un temps de 1.08.09
➢ Paula Comas va fer 1.18.44 i la Vio Martínez 1.24.42
I seguidament es van nedar els 100 papallona:
➢ L’Eric Pujol els va nedar per sota del minut, 59.28 i en Toni Ruiz 1.00.80
➢ La participant femenina va ser l’Alex Torres que va fer un temps de 1.09.13
A la jornada de tarda que va començar a les 17:00, hi participaven 3 nedadores a la prova dels 100
esquena, tot i que la seva prova no la varen nedar fins aprox les 19.30,els seus temps van ser:
➢ Abril Estragué 1.06.90 7a. de la gral i 1a infantil
➢ Nora Quilez va fer un temps de 1.11.51 i Júlia Ruiz 1.13.13
Continuem sent uns privilegiats al poder prendre part en unes competicions farcides de nedadors d’alt
nivell. Endavant swimmers!
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