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Nálació : A 11.t/ VI : DO 

PWMEl::JIA 

ÜiSSArHE 20 D'J\,GOST, !". 4 TAIWA 

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 Naía-
ció "AJlhe1ic" vui1 del Club, han causat 
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, 
ja pronie::><L 

Els no~1lres 
mc:rs !loes, de111osínrnt sa 

loLcs e.!s 
valua. 

1není conf\nm1dcL 
masséi esport 

domir n un sol momen1 
de 

pi:1 
i;:'J lranscurs de 

E::L'.l resulials ics roren: 
1.500 me/res, estil !!iure. 
lf:~ncara el iernps que feu 

dern0.'.'"3fri, aques1 ha lei una 
Cilpal corn es1c1Vil amb un 

mole(:->iia fcbrc. 
fcí bon 

no ho 
handi
que Ji 

així 1müeíx, C(':J vcir¿ n10Je~;;f¿¡I pl'.I' 

i no obsian1 aixó. 
u n él l l o c1 b le i:l et u rn:: i ó . 

roren:: 
. Club 1\fi:lí<lí..:iú "Athléíic" 
lO .. Club l\L!laciú ''Uarcl'.!orrn" 
,éí í o. Aíl hcti e E>i llrn í. 

(üdclós, i9"2/!0 Club Naíació '·[)¿¡rcelrnrn" 
de l'AllhCI nilbcli, rclirü [1 élr·· 

/00 me/res, 
t::L'3 bilbcií11s é1clrn11i::1ren mb ¡¿rdn cnlu:-1ia:·rn1e 

!a hOllél clCIUélCÍ() d'en nrull, 1cl dlllb Sl'.S 

fdcu!lal~;; i i (~::ilil, hél cau--

8 10. Club r·,)¡duciú "l'.ldl'c~;lo11d" 
!~ibera, '38" 8iHJ. Club NC1kiciú · 'l'.larcclond" 

1 ',112" .. Club Na!dci(i ''f)<I!'ce!o1w". 
i JO. i nddch u. el record 

ro, 3'26" 2/ í O. 

ÍVO L)j]bC!O. 

x 200) melres. Esli! !!iure. 
cursa del nostre 

els rellevmnenls, pre
liH?:nn· en Ci:lda nou rellevarnení, 
havent necessihal emprar se causant, no 
obstmü, J',acluació de cada , una PTan 

per !'estil posat a remarcar. º · 
Primer. Club de 1\Ta1ació 

"Barcelona": , qLH~ 
feu 12'20" 4/lO. 

Píferrer, Lozan, r2'iamhérn, 

Pro!Jes 
En lloc estava 

anuncia!, es me1res 
crol, a rrec de la senyoreJa Mufioz del 
Club de Néllació "f)arceiona", ccrn~s¿uiJ una es

l'acluació de nos!ra defensora, 
del seu estiL 

Clll'~)él 
una 
per 

Frrn1co, emprant 42". 
Fi11C1lrncnt de relleva 

, Cas-
J ro, 

per Valdés, Lu-
na, en 

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

ele les 3.000 
naíural d12,J 

f:':Ls bi~-Jcaíns feren una brillan/ acoilida als 
rcprese111rnli.<:l CiJJala1rn. 

.SEGONA 

D1uMENGE 21 r>'AcosT, l\ LEs !0'?50 MATí 

Amh el 1m1lcix c11lusidEi111c de l'cmlerior jonrn-
da, ha aqn~~sla. 

1-=::Js bil!Jc1ír1s 111íllornrcn sc1 é!cluació al lrnJ1·e 
dm1 rccorcb 

Corn e11 jo1T1ada, toí~-; eb ¡ l1 
naU-; copi:ié1l'c11 els no::,íre:-;, 

lllél 

/(}(}me/res, es/il l!ilfre. 
Vct dqt1c,5la u1H1 cur::,u ::-sen¿-.; lluilé1, !a qwil 

Mnl1oz !JlT lllcl!lCd con~ 
No ob::oli:rnl, ac1u¿1 amb ferme,<.:;i'J, 

Pri111crn: Sr1¿1 Mufioz, j' !O C.N. 
Lopcz, !' Ar~Ili:lS. 

TL:rccrd: Jirncrn~z, de I'/\lhll2iic. 
/()(} melres, esíil !li!!!e. 
en 

ÍCd dCI UélCió. 

lc0 mi!Jor,'"i 
d'cn [)rull, 

Vll b<1l1-e t:l record (Ji.:.!:-.; ino 
rneir<.:'s, per um1 difc1·c11cia ele dos E>ew> , :·w 
ran 1 u1 ~1il élcíu<rci (i. 

Pri111cr Pcu(>.":l 1'9'' 6 10. , N. 
: l3rnll, l'JO" lO. N. 

1 ·1 2; 10 de J'Arel1élb, bc1J¡~ 
cJJ Cll l '16 6 10. 

1'19" 6i10. C. N.B. 
, e~'J rdi r ti i'.il é~~::s e r d l ~-; 50 nw t ¡· e:·J. 



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 arri-

bar a marcar un gol, obra d'en Ferrer. Els nos
tres, estaven cansats i no donaren gran rendi
ment, 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 JORNADA 

D!LLUNS 22 D'AoosT, A LES 5'30 TARDA 

En aquesta jornada, es celebra la úHima pro
va de aquests Ca mpionaJs. 

Els 2.000 me1res1 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 cur
sa, 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 "Barce-

lona'·, 33' 9". 
Llanos, del Club Natació Athletic Bilbaí, 36'48". 
Gago, del Club Natació AthleJic BilbaíJ 37' 7". 

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 supe
rioritat del equip Catala. El gol deis bilbaíns fou 
marcat de penalty. · 

= Natació : Arzy VI : 97 = 

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 

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 Bar

ce!oíia: Pafes, füull, Segala, Arla!. 
100 metres. Fernení: Se.nyoreta Lucrecia Mu

ñoz 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 Nata

ció 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 Na

tació Athletic Bilbaí. 

* * * 
En el Club es reuniren 

els deleg·a1s de la Espanyola de Nata-
ció Amateur pera celebrar l'Assemblea anyal re 
g·Jamenraria, estant-hi representades la Guipuz
coana, Biscaina, Catalana i els Col·leg·is d'Ar
bitres Biscaíns i Catalansº 

Presidí en Antoni Fabregaí, del Comité Nacio
nal, aduant de secretaris en Joan Casanovas i 
Roberf Seriña. 

Quedaren aprovades l'acía de la sessió ante-
rior, 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 cele
brin a Catalunya, seg·ons 1orn reglamentari i 
avans deis Jocs Olímpics, 

S'acordá celebrar per primera vegada el Cam
piónaJ 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 Dre-
siclenf, Antoni Seriña 
i Tresorer, 


