2a jornada Lliga Infantil-Aleví i Benjamí
Dissabte 6 novembre 2021
Aquesta temporada crec que seguirem la línia de coincidir gaire be totes les categories
en competir el mateix dia. Com ha estat el cas d0aquesta 2a jornada de lliga que s’ha
disputat el dissabte 6 de novembre .
En el cas dels benjamins i alevins la seu ha estat la Piscina Mireia Belmonte del CN Badalona ,
on en primer lloc estaven convocats a partir de les 15.30, els nedadors alevins, per a disputar
la 2a jornada de lliga , on les proves del programa eren els 50 braça, 100 lliures, 50 esquena i
el relleu dels 4x200 lliures. Ha estat una competicio ràpida, on els nostres alevins han
demostrat que estan avançant, millorant temps i tècnica. I per primer cop des de abans de la
pandèmia, han pogut entrar públicm ja que el Badalona compta amb molt aforament a les
grades, els nostres nedadors/es s’ha nsentit més recolzats. Bona feina equip!

Equip Aleví al CN Badalona

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

Els nostres benjamins per la seva part, varen nedar un cop va finalitzar la competició
alevina, a la mateixa instal·lació i també amb la novetat de veure als familiars a les grades.
Varen participar amb els nedadors del CN Badalona, St.Adrià i AE Júpiter.
Les proves de la seva segona jornada van ser els 100 esquena femení i masculí , els 50
papallona femeni 2013 i masc 2012, els 100 papallona fem 2012 i masc 2011 i els relleus fem
i masculí.Els nostres petits han gaudit el nedar fora, han millorat marques i tot i algunes
desqualificacions han tret un bon aprenentatge. Endavant equip!

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

La Piscina Municipal Dorly Strobl del nostre Club, va acollir als equips més grans dels
grans del Calella, ST. Adrià, Badalona i Júpiter, on apart de nedarse la 2a jornada de lliga
infantil, també era Trofeu Nedador Complert per la qual cosa podien nedar nedadors júniors
i absoluts. En aquest cas com l’aforament gaire be era ple amb els nedadors, tècnics i àrbitres
no varem poder obrir les grades pel públic.
En aquesta 2a jornada de lliga hi van haver 14 proves: 100 estils masc, 200 lliures fem, 100
lliures masc, 200 papallona femení i masc, 100 esquena masc i fem, 200 braça fem i masc,
1500 lliures fem, 400 crol masc.m 50 lliures fem, 400 estiles masc i 200 estils femenins.

Les grades, en aquesta ocasió només ocupades pels nostres esportistes.
Tots/es els esportites han nedat aprop de les seves marques i han gaudit d’una jornada gaire
be normal. Bona feina swimmers!

Calella, 8 novembre 2021

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

