RESULTADOS DE LOS
CAMPEONATOS DE
l'tttil

ES PANA
BARCELONA
12 y 13 DE SEPTIEMBRE DE
1931

Fuente: Boletín CLUB NATACIÓN BARCELONA
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1. Artigues, Aíletic, 23 m. 14 s. 2/10.
2. Mateu, Atletic, 24 m. 21 s. 7/10.
3. Berna!, Atletic, 24 m. 26 s.
4. Arranz, C. N. B., 24 m. 39 s. 8/10.
5. Baldú, Barceloneta, 28 m. 45 s.
6. Morral, Sabadell, 29 m. 40 s. 2/10.

Sapés, Parés, Sabala ¡ Brnll -

Campions d'Espanya 1931

5. Navarro, Atktic, Z5 m. 25 s. 2/1 O.
6. Raurich, Marlorell, 3 m. 32 s. 5/10.
Coma alJra prova d'aquests Campionats ling·ué !loe els .salts de trampolí. Fóu on el públic va
organiJzar la gran cricloria, dirigida, sembla, contra els jutges. Artal i Aznar, represen1ants respectius del Barcelona i de l'Atletic, saltaren regularment arnb un discret avantatge per part del

Segalá, Parés, Sabata i Zwiller; Campions 4 x 200 metres. -

1. Parés, C. N. B., 1 m. 6 s. 2/10.
2. Sabata, C. N. B., 1 m. 6 s.
O.
3. Zwiller, C. N.B., 1 m. 9 s.
O.
4. Ulió, Atletic, 1 m. 9 s. 2/10.
5. Cairol, Atletic, 1 m. l1 s. 2/10.
6. Calero, Atletic, 1 m. 17 s. 1/10.
A Ja brfü;;a de pit, Sapés va mantenir el seu
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!loe de capdavanter davant del nostre jove RuizVilar; en una cursa de classificacions ben espaiades. que dona aquests resuHats:
1. Sapés, Sabadell, 3 m. 6 s. 1/10.
2. Ruiz-Vilar, C. N. B., 3 m. 12 s. 2/ 10.
3. Toepfer, C. N.B., 3 m. 15 s. 3/10.
4. Zwiller, C. N.B., 3 m. 16 s. 6/10.

7. Amell, Mare Nostrum, 30 m. 29 s.

Despres d'aquesla prova vingué la de més
emoció del festival, la deis 100 metres estil lliure.
En Sabata va apurar En Parés fins a tocar la
barra gairebé al rnateix temps i, exaclament, amb
dues decimes de diferencia. Sabata f éu el seu millar lemps damunt la distancia i Parés un dels
seus bons, que tant i tant mílloraria si més s'entrenés.

Nafació : Any X : 17J

Campior1at d'Espanya 1931

nostre que feu el conjunt de cada salt - comprenent I' espai de temps entre xiulet i xi ulet del jutge
- amb més elegancia i amb més seguretat, esse11t
amb juslícia nomenat campió.
Les altres proves de fora Cam¡::>ionat corregueren en llur major part a carrec d'infantils de
tot arreu, cosa que dona lloc a una piJa de series
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CAMPJIONATS DJE C A· T A L U N Y A
Organitzat pel C. N. Sitges es va celebrar en
Badalona; 18 Ripoll, Tarrag·ona; 19 Calero,
aquesta xamosa vila, el diumenge 23 d'Agosl, el
Atle1ic; 20 Navarro, AJ!etíc.
campionai- deis 400 meEs classificaren fins
tres, mar liiure:
a 34 nedadors deis 40
El fort onatge fou
inscrits.
un obslacle serios per
Classificació pe r
a aquesta cursa, que
equips: 1 Atletic, 10
guanya brillantment el
pun1s; 2 Barcelona, 17;
nostre nedador Fran3 Tarragona, 30; 4 Sitcesc Segala, que sense
ges, 57; 5 Olímpic Club,
despistar-se toca !'arri57; 6 Badalona, 77.
bada abansqueels seus
quaiificats contrincanrs
A Matará, i sota J'orArtigues i Ricomá.
g·aniizació dei S. u.
L'ordre d'arribada
Mataroní, va celebrarfou el següent: 1 Sese, el díumeng·e 31 d'Agala, Barcelona; 2 Mag·ost, el campionai deis
leu, Atletic; 3 Mestres,
2,000 mtrs., mar Jliure.
Atletic; 4 Julia, Sitges;
Bis resultats foren
5 Cairol, Atletic; 6 Soelssegüents: l Artig·ues,
ler, Badalona; 7 NaAtletíc; 2 Ricomá, Tarda!, Barcelona; 8 Masragona;3Mateu, Atlelíc;
d e u, Tarragona;
4 Berna!, Allelic; 5 Mas9 Schulz, Barcelona;
deu, Tarragona; 6 Be10 Ors, Tarragona; 11
navent, At.; 7 Ors TarSierra, Atlelic; 12 Marrag·ona; 8 Rei, Matarofínez, Tarragona; 13
C·ll'!ne Soriano, durant el Camp:onat de Catalu11ya 1931
ní; 9 Nada!, Barcelona;
a Sabadéll
Torres, Sabadell; 14
10 Lluch, At.; 11 Caries,
Uuch, Atletic; 15 Dais,
J\fotaroní; 12 Buch, .MaTarra~rona; 16 Lecha, Olímpic; 17 Teixidor,
tarnní; 13 Vives, Alletic; 14 Castellvell, .Mataroní.
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CAMPJIONAT
El 8 ele Se tembre, en el tras compres des del lloc conegut pel ''martell''
fins davant el nostre estatge social,
tingué. lloc ol Carnpioliat d'Espanya
deJs 2.000 metres
mar lliure.
Aquest, disputat únicament per
nedadors catalans,
en nombre r-le vinti-cinc, resulta. una
de les pro*res rnés
difícils que hom pot
imag·inar-se 1 per haver ~de lluitar amh
l~amon Artigues, C. N. Atletic
una mar avalotacla.
Fou una prova ele veritable mar lliure, que
potser liauria estat més prudent ajornar-la puix
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que constituí un perill per a.Is rnenys avesats a
aquesta mena de curses. Onze només pogueren
arribar; els altres, el fort llevant que buJá a la
nostra Escullera, els obligá a retirar-se.
Des dels primers metres agai'á el cap, el campió tarragoni Joaquím Hícomá, que efectuá una
magnífica canera., prometedora de gTans gestes.
Ji1 ou b~1tut per l' Artigues en els darrers me tres. ID!
nostre jo ve Vn lerfa H.uiz Vilar, també es disti11gí
notablement.
L'ordre de classificació fou el següent:
1 Ramon Artigues, del C. N. A., 55 m. ,¡5 s.
2 Joaqnim Ricoma. del 'l'arragona, 56 rn. 40 s.
3 Joan lVIateu, C. N.A., 1h.1 m. 20 s.
i.1 Valeria lfoiz Vilar, C. N.B., 1 h. 4 m. 20 s.
5 Joan J!.)r]s, Tarragona, 1 h. 5 m.
() L 1oren9 A r r a n z, O. N. B. , 1 Ji . G m .
7 A. Vilar, C.N.S. 1 h. 11 m.
8 A. Julíá, C. N. Sitges.
9 J. Lluc, C. N. A ..
'10 Este ve Amell, l\fare N ostrum.
11 Jaume CrneJJs, C. N. B.

