2a jornada Lliga de Figures Infantil i Aleví
CN Mataró 20 i 21 novembre 2021
El CN Mataró ha estat la seu designada per acollir la 2a jornada de lliga de figures de natació
aquest cap de setmana passat.
El dissabte a partir de les 16.00 va començar la competició que com ja acostuma a ser normal
aquesta temporada, es va dividir en 2 blocs, per a protegir les esportistes, separant les 113
participants. Al 1er bloc hi competien nedadores que a l’ordre de sortida eren de la 1 a la 64,
que en el cas del Calella, van ser 4 : Aroa Arillo, Júlia Esteo, Vera Lazo i Nora Mesa i al bloc 2
que va començar a les 18.30 ho va fer la Noa Rubio i Alexia Saucedo que junt amb els altres
Clubs de Catalunya, van ser 113 en total.
Les quatre figures que van haver d’executar van ser “Ariana”, Rio”, “Albatros” i
“Swordtail” .
La millor classificada del Calella va ser Noa Rubio en 60a posició, seguida d’ Aroa Arillo
64a., Vera Lazo 71a, Nora Mesa 88a, Julia Esteo 103a i Alexia Saucedo 105a .
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El diumenge 21 va ser el torn de de les alevines que també es van desplaçar a Mataró
per a competir i on el bloc 1 començava a les 15 nedadores de l¡ordre de sortida del 1 al 63 i
el bloc 2 a les 17.30 on ho van fer les del 64 al 126 i on vam tenir 4 respresentants a cada
grup. Les participants del Calella van ser 8 de les 94 del total de tots els Clubs de Catalunya.
Van haver d’executar 4 figures, “Cama de ballet”, “Barracuda”, “Kip” i “Peix espassa”.
La Carla Dalmau va ser la 1a calellenca que va ser 20a , seguida de la Maria Barranco
27a , Valeria Kushysnkaya 35a.,Bruna Renedo 40a , Sara Delgado 53a , Laia Jiménez 58a , Alia
Sagrera 71a i Xènia Guerra 73a. molt bona feina sirenes!
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