2a.j.figures del Campionat de Catalunya Benjamí
nivell 2 i nivell 3 a la Piscina Sant Jordi
Aquest diumenge 8 de maig va ser el torn de les més petites de la casa, les
benjamines, les quals també estaven convocades per a participar en la seva darrera jornada
de figures que en el seu cas era la 2a jornada a partir de les 14.30 per escalfar i a les 15:00 va
començar la competició. La seu va ser la Piscina Sant Jordi de Barcelona .
L’equip Benjami 3 format per: Laura Arges, Alma Armada, Bárbora Mejia i Nour Yonosi
les quals estaven convocades junt amb les altres 50 nedadores de Catalunya a executar les
figures “Kip” i “Gamba Superficie”.
Les nostres benjamines ho van fer molt be, quedant amb 9a posició la Nour Yonosi
amb 48.86 punts, Barbora Mejia 20a. amb 47.31, Alma Armada 28a. amb 45.52 i Laura Arges
45a, amb 39.16. Molt bona feina sirenes!!! Ara a preparar el ball del Campionat de
Catalunya Benjamí.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

SEguidamenbt de les benjamines 3, les benjamnines nivell 2 van entrar a la picina per
escalfar a partir de kes 16:00 i a les 16:40 va começar la seva jornada de figures, en el seu cas
havien d’executar: “Tintorera” i “Variant de Torre” i els hi va anar estupendament ja que la
majoria van quedar molt ben classificades.
L’equip del Calella benjamí nivell 2 està format per : Irina Torrus que va ser 4a. de la
classificació amb una puntuació de 48.91, Abril Canova 8ena amb 47.93, Alba Cuber 9a. amb
46.93 punts, Carolina Villarroel 15a. amb 45.58, Iria Sagrera 22a. amb 43.22, Ainoha
Ponsdomenech 31a. amb 39.74, Mar Zurano 45a. amb 35.61 i la Ivet Viñas 55a. amb 30.26
punts.
Molt bona feina equip! Seguim endavant cap el Campionat de Rutines de l’Estiu!

Calella, 9 de maig 2022
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

