Espai d'Esports

FDC / PATINATGE

L'FDC assoleix les millors classificacions
Com cada any per aquestes dates de primavera hi ha molta activitat en el món de
la competició del patinatge artístic, i enguany la participació dels nostres patinadors i patinadores, globalment, ha estat
la millor que s’havia aconseguit mai.
En les quatre categories en les que el
nostre club ha pogut competir en els campionats territorials, en totes s’ha aconseguit la qualificació (només es classifiquen
les 7 primeres de tota la demarcació) per
representar Girona en els campionats de
Catalunya, cosa que ens omple de satisfacció, ja que demostra que estem entre
els millors clubs de patinatge artístic de
Girona.
Durant el passat mes de maig i la primera setmana de juny s’han celebrat 4
proves, amb els resultats següents:
Els dies 11 i 12 de maig en el campionat de Catalunya de la categoria Júnior
que es va celebrar a Cambrils
(Tarragona), la nostra patinadora Sandra
Gelabert va aconseguir un merescut 7è
lloc, guanyant-se una plaça per participar
en el campionat d’Espanya que es farà a
Cantàbria el dies 26, 27 i 28 de juliol.
Els dies 18 i 19 de maig va tenir lloc el
campionat de Catalunya de la categoria
Juvenil, on el nostre patinador Joel Ruiz
va quedar elegit per anar al campionat
d’Espanya, que es farà a Saragossa els
propers dies 5,6 i 7 de juliol.
Els dies 25 i 26 de maig a Palafrugell va
tenir lloc el campionat provincial de categoria cadet en el que hi van participar 3
patinadores del Foment: Laura Cañet,
Sandra Casadevall i Carolina Isern. Els
resultats aconseguits van ser molt satisfactoris: d’un total de 30 participants, Laura Cañet va quedar en el 19è lloc, Carolina Isern va quedar en 9è lloc i Sandra
Casadevall va aconseguir quedar en 6à
posició quedant així classificada per participar en el campionat de Catalunya.
El passat 8 i 9 de juny a Sta.Coloma de
Farners va disputar-se el campionat de
Catalunya de la categoria Cadet. L’actuació de Sandra Casadevall en aquesta prova; però, tot i així, va quedar-se a les portes de poder anar a Espanya ja que, de
les 30 participants que hi havia, va acabar en el lloc 15è i només tenen plaça per
concórrer-hi les 12 millors de Catalunya.
Aprofitem aquest breu resum de l’últim
mes del patinatge per felicitar tots els patinadors que, en nom del Foment
Deportiu Cassanenc, fan que el nostre
club sigui valorat dins la demarcació, a
l’entorn de tot Catalunya i també hem de
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A dalt, les patinadores del Foment al
campionat cadet a Palafrugell:Sandra
Casadevall, Carolina Isern, Laura Cañet i
l'entrenadora, Àngela Sànchez. A la
dreta, Sandra Gelabert i Àngela
Sámchez al campionat de Catalunya de
Cambrils.

dir, amb molt d’orgull, a nivell d’Espanya.
Desitgem que Sandra Gelabert i Joel Ruiz
tinguin molta sort i puguin demostrar en els
seus respectius campionats d’Espanya tot
el que són capaços de fer amb els patins.
Voldríem també encoratjar tots els patinadors i patinadores del club perquè continuïn
treballant amb il.lusió com fins ara i ens ajudin a mantenir l'alt nivell que hem assolit.
Cal que, entre tots, sapiguem aprofitar el
camí que els grans del club ens estan obrint
i hem de ser conscients que necessitem l’esforç dels més petits perquè el nom del nostre club es reconegui, cada vegada més, en
el món del patinatge artístic.

Anna Saliné i Roca
Junta de Patinatge Artístic del Foment Deportiu Cassanenc
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