RESULTADOS DE LOS
CAMPEONATOS DE
,...,,,

ES PANA
,

SAN SEBASTIAN
23-25 DE AGOSTO DE 1930

Fuente: Boletín CLUB NATACIÓN BARCELONA
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A SANT SJEJBASTJIÁ
Aquesls campionats es celebraren el 23, 24 i
25 d'AgosJ passat. Foren organilzats per el Club
Deporliu Fortuna de Sanl Sebastia, el maleix que
ara fa 6 anys va organilzar-los.
Així com a Catalunya veiem que en tojs els
indrels pren la natació un increment ben remarcable, malhauradament no podem dir el maleix en
el que fa referencia a Sant Sebaslia on hem
constatat la mateixa fredor entre l'element nedador que lrobarem aleshores.
La representació Calalana va anar als campionals espanyols amb un pla de superiorilat tal,
que solamenl va haver-hi lluita entre els seus
elements. Bis represe11tants de Sant Sebastia,
Mendez i Guillen i Acebo de Santander inquietaren un xic als nosJres homes.
Aixó fa que encara que els resultals lecnics
hagfo estat excel·lents, no creiem en ]'eficacia
practica d'aquesls campionats, destinats a propagar la natació fora de Catalunya.
Per aixo crei.em nosallres que la F. E. N. A.
no ha de concedir l'organització d'uns Campiom1is a una regió, que no hagi demostrat la seva
valua en aquest esport i el seu entusiasme per
el!, participant en els campionats que es celebrin
a casa nostra.
L'org·anització d'aquests campionats fou per
alíre parl excel·Ient i encare que els recorcls baluls
no poglieren ésser homologats per el movimenl
que 1enien els pontons, podern afirmar que les
distancies recofreg·udes foren praclicament exactes i no mes curies del que corresponia com prealg·uns.

Primer dia
1500 metres estil lliure
Fins

solament. Continua amb la mateixa forma que
desrré;f3 de ]'Olimpiada del 24.Els resultats tecnics foren:
Primer: Arligues, C. N. Athletic, 23' 22" 4/5.Segon: Gamper, C. N. Barcelona, 24' 56" 1/5.Tercer: Mendez, C. D. Fortuna, 26' 49".

100 metres esfil lliure __
Fou una de les curses mes formidables i disputades enterament entre els nostres nedadors.
De sortida agafa el cap en Parés, amb LI11s 2
metres de venlalge i que conserva fins al viratge,
pero, a la sortida d'aquest es igualat per en Brull
i en Sabata. Un fals viratge a fet malbé Ja magnífica cursa d'en Parés. Brull el guanyador corra
els últims 50 metres de manera formidable; no
cal dir que tots tres feren una cursa ernocionant.
E!s resu!lats en son la prova:
Primer: Brull, 1' T' 2 5. - Sego11; Sabata, 1' 7"
3 5.-Tercer: Parés, l' 7" 4/5, lots lres del C. N.
Barcelona.
Quart: Acebo, C. N. Sanlander,
1' 10".-Cinque: Guillen, C. D. Fortuna, 1' 16".

200 mefres brm;a
Va ésser una cursa que entusiasma en el
seu co111ern;ame11I al públic. El Fortunista Pastor, aguanta fins a prop deis 100 metres el tren
d'en Sapés i Sierra; passada aquesta distancia
e!s re.presentanls catalans quedaren ·comp!etament
destaca ts del reste de nedadors.
Sapés, el guanyador feu una cutsa regular.
Els resultats lecnics foren:
·
Primer: Sapés. C. N. Sabadell, 3' 8" 215.
Seg·on: Sierra, C. N. Athletíc, ;y 20" 4/5.
Tercer: Pastor, C. D. Forluna, 3' 35''.

100 metres estil lliare, femení
Parliciparen solament 3 senyo'f"etes, fou una

als

400 met res en
Gampcr ag·uanJa Ja cursa de
I' Ar ti u es,
pero,
cl'aCJLH:'.sta distancia fins als
1000 melres
a11¿1 perdenl
le.rr<:'.ny.
L"A r t ig·ues
veié els .<;;eus
es fo r <;os recom pe nsals en
batre el n CJrd
de la disUrncia.
en Üclmper
acélba la cursa
m a g-n íf ica 111 ent
él ¡)oc 111es de
70 111elres del
g·uélnyador.
En Melldez
es va limitar a
classificar-se

1

Un as pecte de Ja piscina on tín¡;¡ueren lloc els campíonats d'Espanya a S. Sebaslia. La sortida deis 100 m. lliure.

i\'otacit5 :

CL¡rsa sense lluita puig des de el primer moment
ag-afü ta senyorela Vigo el cap, arriban! cornpletament destacada. No cal dir que fou ovacionadís.si111a al acabarnent de la seva brillanlisima cursa.
La senyoreta Monzalvo es presenta amb la
mateixa forma que als campionats passats a
Monlju"lc; !'entrada en tercer lloc senyorela Hilmen, no era aquesta una cursa per les seves
facultats. Es d'ag-rair-li la seva participació.
Els resullats cl'aquesta prova foren:
Primera: Senyoreta Vig·o. C. N. Barcelona,
1 ',27". --Segona: Senyoreta Monzalvo, 1' 40".Tercera: Senyoreta Hilrnen.

Salts de palanca
. Una de les pro ves que més agrada· al públ ic
i 1io fou pas perla mag'nificencia deis salts, sinó
per ló comics que r~sLiltmen. Es presentaren en
el campionat els salíadors del Foríuna sense
tenir Ja mes prdifa noció del que son els sait·s de
palanca i el que va passar ja pot cornpendres;
fou !'única nota gTis d'aquests campionats.
El 11ostre carnpió Arta! tampoc va pog·uer
!luir les seves facultaís degut principalment al
desconeixement de la palanca.
En lol momenl va demostrar Ja seva superioritat, el que li valgué el Carnpionat.
En Monfoliu que en aquells moments es trovaba a Sant Sebastia va fer un brillantissim
segon El senzi!l d'esquena, fou d'una execució
impecable.
La classificació fou:
Primer·: Arta!, C. N. Barcelona.
Seg·o11:
Montoliu.

1 00 m e 1 res
l'/\rtigucs a l'
9'' í Gamper a
l' 12''; conJi~
nua la lluila de
la mateixa manera i marca el
crn116metre en
els 200 me
lres, 2' 32·· i
2' 37" respecl ivament. L'Arligue':l feu una
cursa formidable el que li
valgué la caig·uda del record que delentava en Seg·ala en 5' 43".
També el
balé el nostre
representant
M~ ria Llu'lsa Vigo
Gamper enlrat
en segon !loe.
Acebo ele Santander esta en 111illor forma que
els campionats passats. Creiem que ele poder
tenir piscines seria u11 valor seríós.
Els resultals foren com segueix:
Primer: Arti¡:rues, C. N. Alh!étic, 5' '2.5" .Scg·on: Ga111per, C. N. Barcelona. 5' 37".-Tercer: Acebo. C. N. Sanlande1', 5' 45" .-Quart:
Palatxi, C. N. Barcelona, 6' O" 2/5.

Segon dia

100 metres espallla

400 metres estil !liare.

Guanya Brull amb un 1e111ps ben remaricable
seg-uit cl'en Gc1111pér qpe també feu un excel·Jenl
lem ps, 111.es ten in en cómple
que acabava

Surten: a un lren formidable rassunt per els

de fer

ers

400

llletres.
Bls resul*
tats lecnics
foren:
Primer:
Brull, C. N.
Barcelona, 1'
18". - Seg·c)n:
Gamper, C. N.
Barcelonp, 1'
25".
Tercer:
Mendez.
D.
fortuna. 1'
35". - Quarl:
Sabata, C. N.
Bar·celon'a, 1

;c.

1

45".

'

800 mc:;tres
rellevafnenls
(4 X 200)
Es presentaren solament
-l'eqi.1i·p del C.
D. ForíLIIlél i
N. Barcelona.
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Parés, 8rull i Sabata els nostres tres homes més rapids a l'aigua.
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Noslre equip ,lot i no lenír conlrincant,
dl'::'.senrrollla una cursa verdaclerament interessanl i per un seg·on no va batre el record
nacional. Els temrs parcials foren:

Palatxi, 2· 39".-Parés, 2' 45''.-Sabata, 2'
.-Brull, 2· 31"
Resultat de la cursa:
: Primer: C. N. Barcelona, (Palatxí, Parés,
Sabata i Brull), 10' 43''. -Segon: C. D. Fortuna.
Salfs de lrampoli
Resultaren un xic millor que els de palanca. Per una petita indisposició no pogué parlicipar-hi en Montoliu. En quant a !'Arta! sense
contrincant ho feu excelentment, resultant
vencedor.

Punfaació general
La punluació per clubs fou la següent:
Primer: C. N. Barcelona .. 28 punts.
Segon: C. D. Fortuna ... 10 punts.
Tercer: C. N. Athletic .. , 8 punts.
Quart: C. N. Sabadell . . . 3 punts.
La representa ció del C. N. Barcelona que
aquesl any ha defensal els nostres colors mereix

Un deis salts amb que els ncirtenys aspiraven al Campionat.

la mes sinc2ra felicitació no solament per la
brillant g·esta esportiva portada a cap per tofs
sense excepció sino també per la seva acluació
fora del carnpionat, demostran sempre i en lol
moment que son uns verdaders esportius.
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Unil !li¡;:o de salts que Arta! dona als de S. Sebastia, _¡quina eloqiiencia ens relleva de tot comentari.

