RESULTADOS DE LOS
CAMPEO NATOS DE
,..,.,

ES PANA
BILBAO
20-22 DE AGOSTO DE 1927

Fuente: Boletín CLUB NATACIÓN BARCELONA

Nálació : A 11.t/ VI : DO

PWMEl::JIA
ÜiSSArHE

x 200) melres. Esli! !!iure.

20 D'J\,GOST,

4

!".

cursa del nostre
els rellevmnenls, preliH?:nn·
en Ci:lda nou rellevarnení,
havent necessihal emprar se
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º
·
Primer.
Club de 1\Ta1ació
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enguany per la
caína
Nalació Amaíeur, ha
ceiebració deis Cam
Nalacíó els dies
, els
han
consJiluil una demo.síració dels nos1res va!ors.
Els cafalans seleccionals, un del Club Naíació "AJlhe1ic" vui1 del
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en !'im!m bilbaí
forta
de valua
, demo::sírant ésser com sernpre, e!s
esíem a la
rcfere11í a nalació.
.So!amenl
unya i í3iscaia han pres part
en la lluila, per el preaJ tílol.
men1 inscrila, ha visí els
no comptar amb una subvenció economicc1,
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En lloc
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a
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del seu
estiL
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1.500 me/res, estil !!iure.
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no ho
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, Casper Valdés, Lu-

na,

en
LC! joniada ha salisfe.1 els
animes Y''E:Ullicles en lorn de !él
Porl de Arril u ce.

f:':Ls bi~-Jcaíns feren
rcprese111rnli.<:l CiJJala1rn.

ele les 3.000
naíural d12,J

una brillan/ acoilida als
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. Club 1\fi:lí<lí..:iú "Athléíic"
lO . Club l\L!laciú ''Uarcl'.!orrn"
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Els gols de Catalunya, forerf~i;f,f:larcats per en
Brnll, en sendet;¡jugades personals.
·
Amb a.quesf ,partitJ finiren les pro ves que
fonúaven aquests:Campionats, que han sigut, com
s·empre, la Wectificació d.e la valua de la natacíó
catalana, que ara per ara conserva i procurara
conserva1;·.per llarg temps la supremacia de Ja
nataci6.dins de la península.
títols de , Campions queden repartits en

rrieta, 3'2''
Brull, """'"'"'""'·''"'-• ''""'"'-"''"''·'-'
4/10. Club
Sporting· d•t
Athletie <le Bilbao.
Arenas de Ouecho.
L'antic record biscaí era de 3'6" 6/10 ¡nr 3'2"
que establir~n ,

Water Poi<?; Biscaia Catafünya.
Catalunya':'. Galdós, Castro, Ribera, Brull,
Arta!, Parés, Seg·ala.
Biscaia : Ferrer, Lozano,
Echevarriela, Ferre!\ Lozano.
L'equip biscaí es defensa mol1
fins arribar a marcar un gol, obra d'en Ferrer. Els nostres, estaven cansats i no donaren gran rendiment, pero en la segona pa11I, més refets, feren
una grnn exhibició, marcant Jres gols en Sega la.
Encar els bilbaíns marcaren un altre gol, obra
d'en Ferrer.
Arbitra aques1 parli!, en Vilam.ala, del Club
de Nalació "Barcelona".
·
TERCE:r~A
D!LLUNS

JORNADA

22 D'AoosT,

A LES

5'30

TARDA

En aquesta jornada, es celebra la úHima prova de aquests Ca mpionaJs.
Els 2.000 me1res en mar, foren g·uanyats per
J'Arlig·as, amb molta facílitat.
La lluita radica entre en Perez Galdós del
Club de Natació "Barcelona" i en Llanos del
A1hle1ic Bilbaí, que feren una disputadíssima cursa, guanyada per en Galdós, del nosJTe cercle.
La classificació fou Ja que seg·ueix:
Artigas, del Club Na!ació "AJhlelic", 31' 9 '.
Perez Galdós, del Club de Natació "Barcelona'·, 33' 9".
Llanos, del Club Natació Athletic Bilbaí, 36'48".
Gago, del Club Natació AthleJic BilbaíJ 37' 7".
1

Water Polo. Campionat d'Espanya.
Com a despedida deis nedadors caJalans, es
juga un parlit de &.Water Polo entre !'Arenas de
-Ouecho, Camp.io" de Biscaía i una selecció deis
nedadors catalans,
. Catalunya : Galdós, Thórnpso1l, Castr9,
Brull, Arta!, Segalá. Párés.
Biscaia: Ferrer, Lozano, Churruca, Llanos,
· Echevarrieta, Ferrer, Lozano.
El. resultat final fou de 5 g·o!s a i a favor clels
caralans, essent una actuació de completa superioritat del equip Catala. El gol deis bilbaíns fou
marcat de penalty. ·

1.~po
Artigas del Club Natació A1hletic.
100 melres, don;: f-2. Brull del Club de Na1aci(•
B~rcelona~:•
20@pietres, brac;a de pit: Fernandez de Castro,
del Clu5 de Natacio Barcelona.
Rellevaments (4 x 200) Club de Natació Barce!oíia: Pafes, füull, Segala, Arla!.
100 metres. Fernení: Se.nyoreta Lucrecia Muñoz deLClúb de Natació Barcelona_
40Cf'n1efres':·~icard Brull, del Club de NaJació
Barcelona.
100 meiTeS; estil !lime: S. Parés, del Club de
Natació Barcelona.
Sals ele Jrnrnpolí: E.''Ar1al, del Club de Natació Barcelona.
Salts de palanca.: Ortiz, del Club de Nalació
Alacant.
·
Quedaren classL:cats en segon lloc :
·1 .500 melres,
del C. N. B.
'100 rne1res,
I~íbera, del C. N. B.
100 metres, brac;a de pit: Llanos, de l'Athletic
Bílbaí.
Rellevamenls
x
Biscaia.
100 metres. Femení:
Lopez, de I' Arenas.
400 metres, es1il Iliure: Segala, del C. N. B,
100 me1res, esiíl Jliure : R. BruU, del C. N. B.
Salls de trampolí: Ortiz, del Club de Nalacíó
AlacanJ.
Salts de palanca: Aristegui, del Club de Natació Athletic Bilbaí.

* * *
En el Club
es reuniren
els deleg·a1s de la
Espanyola de Natació Amateur pera celebrar l'Assemblea anyal re
g·Jamenraria, estant-hi representades la Guipuzcoana, Biscaina, Catalana i els Col·leg·is d'Arbitres Biscaíns i Catalansº
Presidí en Antoni Fabregaí, del Comité Nacional, aduant de secretaris en Joan Casanovas i
Roberf Seriña.
Quedaren aprovades l'acía de la sessió anterior, memoria i estat
comptes,
Bleg·il el nou Comi!é Tecnic de la
queda consJituit per un
de Ja Federació
Catalana, un de la Biscaína i un del Col· Jegi d'
Arbilres de Catalunya.
S'acorda que'Js Campionats de 1928 es celebrin a Catalunya, seg·ons 1orn reglamentari i
avans deis Jocs Olímpics,
S'acordá celebrar per primera vegada el CampiónaJ d'Espanya de Water Polo entre Caíalunya
i Biscaia i a proposta del Sr. Fabregat, es concedí
un vot de gracíes a la Federació Biscaína.
Per últim queda
el Comité que actua!ment regeix. la
o
Dresiclenf, Antoni
Seriña
i Tresorer,

