1a jornada Lliga de Figures Infantil i Aleví
CN Sabadell 23 i 24 octubre 2021
A la secció de natació artística , la lliga de figures es va iniciar el 23 d’octubre amb la
categoria infantil a les instal·lacions del CN Sabadell Les participants calellenques varen ser :
Aroa Arillo, Júlia Esteo, Vera Lazo , Nora Mesa i Noa Rubio que junt amb els altres Clubs de
Catalunya, van ser 104 en total.
Les quatre figures que van haver d’executar van ser “Ariana”, Rio”, “Júpiter” i
“Oceanea” i la suma de les quals era la classificació de punts total.
La Noa Rubio va ser la 1a classificada de Calella, en 47a posició i una puntuació de
60,73, seguida de l’Aroa Arillo en 52a posició i 59.48 punts, Vera Lazo 67a 55,43,Nora Mesa
83a amb 50,57 punts i Júlia Esteo 100a amb 40.54.

Equip Infantil al complert

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

A l’endemà , el diumenge 24 va ser el torn de de les alevines, les qualas tambe varen
desplaçar-se fins a CN Sabadell, per tal de competir amb les seves quatre figures : “Cama de
ballet”, “Barracuda”, “Swan” i “ Gota d’Aigua”.
Les participants de tots el Clubs varen ser 98, de les quals 9 eren del CN Calella, Carla
Dalmau 25ª classificada amb 58.54 punts, Maria Barranco 27a amb 57.73 , Bruna Renedo
38a, amb 55.42, Valeria Kushysnkaya 41a. amb 54.38 , Sara Delgado 57 amb 49.35, Laia
Jiménez 72a amb 46.20, Alia Sagrera 78ª 44.07, Jordina Chacon 84a amb 41.44 i Xènia Guerra
89ª amb 39.89. Les quals es van haver de separar segons l’ordre de sortida i es van repartir
en els quatre panels, un per cada figura. Una experiència més per les nostres alevines.

Una part de l’equip alev del CNCalellla

Calella, 11 novembre 2021

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

