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XXVI Campionat d'Espanya "Open" d'hivern MASTERS
2021-04-07

Torna la competició en la categoria màster amb el Campionat d'Espanya d'hivern i tornen al primer
pla els nedadors de la Unió Esportiva Horta, que no es perdran la volta a la normalitat del calendari
màster. La cita de Castelló és la primera de la categoria després dels 14 mesos d'aturada degud a
la pandèmia. Es disputa en la Piscina Municipal Olímpica de Castelló des de demà i fins al
diumenge, i la participació dels nostres nedadors, encara que reduïda, és de les més destacades.

Tant Loren Martín, Domingo Mesa, Jose Cuesta i Carlos Martín compten amb moltes possibilitats
d'aconseguir el triomf en les seves proves. Loren nedarà en 50 i 200 braça, Domingo en 50 braça i
50 esquena, Jose en 100 lliures i Carlos en 50 esquena. Tots ells intervenen en la jornada del
dijous, ja que per a fer viable aquest campionat l'organització ha segregat els grups de categories
d'edat, de manera que els majors de 65 anys competeixin el dijous 8, els compresos entre els 50 i
els 65 el divendres 9, els que figuren en la franja entre els 35 i els 50 el dissabte 10 i els menors de
35 anys el diumenge 11, dia de la clausura.

L'última competició màster del nostre club es remunta a febrer de 2020 en el trofeu disputat en la
piscina de Salt i organitzat pel club Swinfaster. Quant a l'últim campionat d'Espanya en la qual van
competir els nedadors de la UE Horta va ser el de 2019, celebrat en la piscina Sylvia Fontana de
Tarragona. El resultat d'aquella edició, disputada en piscina de 50 metres, no va poder ser millor:
dues medalles d'or (Carlos en 50 i 100 esquena), una de plata (Loren, 100 braça) i dues de bronze
(Carme Ruiz en 50 esquena i Sergi García Lucas en 100 esquena).
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Tota l´informació del campionat a https://rfen.es/es/section/web-master-invierno-2021

Pàgina 2/2

