ÈXIT DELS NOSTRES NEDADORS AL CAMPIONAT
CATALUNYA D’HIVERN OPEN JÚNIOR i INFANTIL
Del dijous 9 al diumenge 12 s’ha celebrat a les instal·lacions del CN Barcelona el
Campionat de Catalunya d’Hivern Open de les categories Infantil i Júnior. On els
nostres nedadors han assolit molt bons resultats competint al màxim nivell català i on
també hi participaven nedadors de seleccions com l’alemanya, l’espanyola i la suissa, i
aixó li donava un plus. Ha estat una competició amb un format nous, que constava de
dos fases i on es decidia la classificacio del CT de Catalunya a les proves del mati i a la
tarda les finals era per la classificació Open. El nostre entrenador Carlos Galindo esta
molt orgullos de tots i totes , ja que han competit amb un gran nivell .
A la categoría Infantil:
Destacar l’actuació de L’ORIANA BERNÁRDEZ que ha assolit un RÈCORD
NACIONAL a la prova dels 50 papallona amb un temps de 29.08 (2a classificada) que
li permetrà tenir mínima pel Campionat d’Espanya Absolut.
També la de l’Isak Fernández que ha fer MILLOR MARCA CATALANA , també a
la prova dels 50 papallona amb un temps de 27.25 i quedant 4art.infantil.

podi Oriana
ISAK i ORIANA

Altres resultats:
* Oriana Bernárdez:
2a als 50 lliures fent millor marca personal 27.80 i record del Club als 100 lliures
amb un temps de 1.01.95
* Isak Fernández:
100 papallona MMP i 4art.infantil 1.02.27m i als 50 lliures MMP i record del
Club a les 3 proves (inclou els 50 papa)
*Noa Palomino :
50 papallona MMP 31.14, 50 esquena 33.11 MMp i al pase dels 200 MMP als
100 lliures i als 50 lliures 6a infantil 28.13
* Roger Brunet : Millors marques personals als 50,100, 200 braça i va passar a la
final dels 100 1.11.62 i 200 braça 2.37.59

* Frank nieto MMP a les proves de 50, 100 i 200 papallona.
* Bernat Latorre MMP als 50 lliures i als 50 esquena.
* Ferran Pozo MMP als 50 i 100 lliures
* Gerard Benassai MMP als 50 i 100 esquena
* Martina Iguacel MMP als 50 papallona
* Nonna Pedemonte MP als 50 braça.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

A la categoría JÚNIOR :
També cal destacar l’actuació d’en TONI RUIZ que va assolir tres medalles júniors:
*CAMPIÓ DE CATALUNYA JUNIOR als 50 esquena
*SUBCAMPIÓ als 50 lliures 24.32 i 24.00
*Medalla de bronze als 100 lliures amb 54.09
ABRIL ESTRAGUÉ també va assolir 3 medalles:
* SUBCAMPIONA als 100 esquena
* Medalla de bronze als 50 esquena
* Medalla de bronze als 200 esquena

Destacar també a l’Eric Medina que va fer MMP als 50 lliures i als 50 esquena .
Un orgull d’equip gràcies a tots per l’esforç! Amunt Calella.

Calella, 13 de novembre 2021
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