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NATACIÓ COMPEflCIÓ

Paulalustera la

Als relleus, Ferran Julià set Cris Garcia, novena

R¡oRcc¡ó
I HÈLS|NK|l Paula Juste va acapa-
rar tot el protagonisme de la
representació lleidatana a la
segona j ornada .dels Campio-
nats d'Europa júnior de nata-
ció, que se celebren a Hèlsinki.
La nadadora del Club Natació
Lleida, que encara és infantil,
va aconseguir el bitllet per a la
final dels 200 metres lliures mi-
llorant per dos vegades la seua
millor marca. Al matí va nadar
en2:07.64, millor marca estatal
de quinze anys que li va donar
llaccés a semifinals. A la tarda,
va millorar el registre Q.01..39)
per situar-se en la lluita per les
medalles. Per la seua part, la
seua companya de club Cristina
Garcia va aconseguir la novena
posició, formant part del relleu
4x100 estils espanyol, mentre
que Ferran Julià, que dijous va
estar molt a prop del podi en
els 1.500, va ser setè en el re-
lle:u 4x20 0 lliure. D'altra banda,
ahir va arrancar a Barcelona el
Campionat de Catalunya infan-
til d'estiu, en què Lleida va ob-
tenir quatre medalles. I-ilnef va
firmar-ne dos gràcies a Andrea
Serlavós, plata als 100 m braça
(1-:18.01) i Laura Huguet, que es

va penjar el bronze en els 100
papallona Q:05.92), amés de ser
cinquena als 50lliu¡es (28.5J).
El CN Cervera va tenir ahir Os-
car Díez com a millor carta, i
\¡a aconseguir el subcampionat
en els 50lliures Q.4.86), amês
de firmar el quart lloc als 100
papallona, prova en què es va
quedar a tan sols 4 centèsimes
del podi. La quarta medalla va
ser per a Pepe Vendrell, del CN
Lleida, bronze en 100 papallo-
na, mentre que Marc Pons va
ser quart en 10O braça- Del CEN
Balaguer, el millor resultat el va
firmar Aurembiaix Pifarre. sise-
na en 50 lliures i mínima estatal-

Paula Juste, poc abans de disputar les semifinals dhhir.

Andrea Serlavós i Laura Huguet, de l'lnel amb les medalles.


