Campionat d’Espanya Júnior i Absolut Open d’Estiu a
Sabadell, podi de l’Abril Estragué
El Campionat d’Espanya Absolut d’Estiu Open i Júnior, que s’ha celebrat del 20 al 24 de
juliol a Sabadell , ha tingut la participació dels nostres nedadors Oriana Bernárdez, Núria
Vilardebó com a Absoluts i al Toni Ruiz i a l‘Abril Estragué com a nedadors júniors classificats.
La 1a jornada . el dimecres 20 de juliol va nedar l’Oriana els 50 papallona amb un temps de
29.65 i l’Abril Estragué els 50 esquena amb 31.34
A la jornada del dijous 21 , la nostra júnior Abril Estragué es va penjar una medalla a la
prova dels 100 esquena on als preliminars del matí va fer 1.06.48 i a la tarda 1.05.96
obtenint la medalla de bronze. Moltes felicitats Abril!!!!

El mateix dijous en Toni Ruiz va nedar els 50 lliures al matí amb un temps de 23.99
classificant-se per la final on per 2 centèsimes no va obtenir medalla, ja que va fer 23.79 i el
3er classificat va fer 23.77, una llàstima ja que va fer un carreron. El mateix dia en Toni va
nedar els 100 esquena amb un temps de 1.00.34 rebaixant el seu temps encara mes amb
1.00.33.
Les proves del divendres 22 van ser els 100 lliures del Toni Ruiz 53.39, que va nedar a
la final de la tarda quedant 5è amb un temps de 52.58 quedant 5è. junior.
Per la seva part la Núria Vilardebó va nedar als 200 papallona amb un temps de 2.25.30.
El dissabte 23 només nedava l’Abril Estragué els seus 200 esquena on al matí als
preliminars va fer 2.24.67 classificant-se per la final de la tarda on va ser 6a. amb 2.23.93.
Ahir diumenge 24 en Toni Ruiz va nedar els 100 papallona amb 59.24 i la Núria
Vilardebó els 100 papallona amb 1.05.49.

Bon campionat, amb millors marques personals i record del Club tot i que amb ganes de més
medalles, la temporada que ve més i millor.

Calella, 25 de juliol 2022
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

