EL CLUB INFORMA NÚM 17 – FEBRER/MARÇ 2018

LA SEU D’URGELL ACOLLIRÀ ELS CAMPIONATS D’ESPANYA DE
PATINATGE ARTÍSTIC.
Els dies 6 i 7 de juliol La Seu d’Urgell acollirà els Campionats d’Espanya de Patinatge Artístic
en categoria cadet i juvenil, mentre que el dia 5 de juliol es destinarà als entrenaments dels
patinadors i patinadores participants.
Aquest esdeveniment se celebrarà a la capital de l’Alt Urgell després que la Real Federación
Española de Patinaje (RFEP) hagi concedit al nostre Club l’organització de la vint-i-sisena
edició d’aquest campionat.
Aquest campionat és d’estil lliure individual, tant en categoria femenina com masculina. Se
celebrarà al Pavelló Poliesportiu de la Seu, mentre que la Pista Polivalent s’utilitzarà en les
mateixes franges horàries del campionat per a entrenaments i escalfaments.
Des de l’organització es calcula la participació d’uns 90 patinadors i patinadores vinguts de
totes les comunitats autònomes de l’Estat, així com l’arribada de prop d’un miler de persones
entre acompanyants, tècnics, jutges i federatius.
Està previst que s’habiliti la venda anticipada d’entrades per Internet, així com poder seguir
en directe i en streaming la competició.
Us anirem informant del tema.
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ROLLER PARTY

El diumenge 25 de febrer a les 5 de la tarda es va realitzar una Roller Party a la Sala Polivalent.
Es va animar a tots els aficionats i aficionades a què hi participessin. L'entrada a la festa tenia un
preu de 5 euros i incloïa un berenar per a tots els assistents. Molt bona participació i un gran
ambient.
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EL CHPA CADÍ COMENÇA LES VOLTES D’INICIACIÓ

El 3 i 4 de març es van celebrar les primeres competicions d’iniciació organitzada per la
federació de Lleida. El primer grup de patinadores participants del CHPA CADÍ, van traslladar-se
a les Borges Blanques per traslladar a pista els nous aprenentatges. Iniciem una temporada amb
moltes novetats i canvis de normativa, fet que implica un gran esforç per les participants i els
tècnics del nostre club.
Dissabte tarda van participar els nivells B-5; Alba Domingo va obtenir una sisena posició, Núria
Pubill, catorzena, Blanca Moya, divuitena, Oscar Garcia, vint-i-unè i Laura Acosta va quedar en
la posició vint-i-dos.
En la categoria D-5; sisena, Júlia Aluju desena, Gina Casas, setena, Queralt Albanell, tretzena,
Andrea Gracia, quinzena, Abril Auge vint-i-una i Violeta Altimir en la vint-i-cinquena posició.
En la competició de diumenge en la categoria B-6; Aina Barrio, va obtenir una desena posició,
Ona Perealegre, onzena, Martina Domingo, divuitena, Urgell Boix, dinovena Fiona Marcos la
vint-i-quatrena posició.
En la categoria D-6; Yanay Sabaté, va obtenir una segona posició, Claudia Marcos, quarta i
Aran Lozano va obtenir la catorzena posició.
En la categoria A-3; Leyre Solís, va obtenir una cinquena posició, Txell Izquierdo, sisena, Choe
Garmón onzena, Irune Movellan quinzena i Jana Vilana la dissetena posició.
Felicitats a tots els participants i als tècnics per l’esforç i el treball. Continuem!
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SEGONA JORNADA DE LES VOLTES D’INICIACIÓ

Tàrrega, va acollir la segona jornada de la primera volta d’iniciació els dies 10 i 11 de març. El
CHPA CADÍ.
Dissabte tarda, representant al nostre club, van participar al nivell B-2; Carla Sayós que va obtenir
la vuitena posició, Ares Farré, divuitena i Jana Vallespín, va quedar en la posició vint-i-vuit.
En la competició de diumenge en la categoria D-3; Jana Herreros, va obtenir una segona posició i
Paula Eduardo va quedar vuitena.
En la categoria CER-3; Júlia Hoste, va obtenir una tercera posició, Jael Casal, quarta i Montse
Pubill va obtenir l’onzena posició.
En la categoria A-2; Inés Roquet, va obtenir una divuitena posició.
Una segona jornada plena d’esforç i superació per part de tots els esportistes de CHPA CADÍ-LA
SEU.
Felicitats a tots!
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TECNIFICACIÓ DIRIGIDA ALS PORTERS

Els dies 26 i 27 de març la secció d’hoquei patins va realitzar una tecnificació dirigida als porters
de totes les categories. Tecnificació realitzada pel Sergi Grané, primer porter del C.H. Mataró de
la primera divisió estatal i entrenador de porters del C. H. Mataró.
En Sergi Grané també formarà part de l’equip tècnic, conjuntament amb en Martí Casas i l’Oriol
Lladó, del Campus d’hoquei, OK STAGE CADÍ, que es realitzarà al mes de juliol a les nostres
instal·lacions.
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TECNIFICACIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC

Durant les vacances escolars de Pasqua, com ja és costum, el CHPA CADÍ, ha dut a terme el
seu Campus de tecnificació de patinatge artístic, en el que han participat més d’una
cinquantena d’esportistes vinguts de diferents clubs del territori català.
En aquesta edició 2018, s’ha comptat amb la participació de tècnics d’alt nivell, tan nacional
com internacional, entre els que destaquen Pierluca Tocco, Laura Sànchez i Alfred Alsinet entre
d’altres. Tanmateix tot l’equip tècnic del club, també hi ha participat sota la direcció tècnica de
Xavier Orrit.
El campus ha complementat la tecnificació de patinatge amb activitats com la dansa, la
preparació física o la visualització de vídeos de patinadors d’alt nivell.
D’altra banda, durant els quatre dies de durada del campus, s’han realitzat dues exhibicions
obertes al públic; una per als participants de categories i l’exhibició final, on han participat tots
els nivells, i en la qual, s’ha pogut veure una petita mostra dels aprenentatges adquirits.
Com a records del campus, s’ha obsequiat a tots els participants amb tassa personalitzada amb
el nom de cada un d’ells i el corresponent diploma de participació.
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BONS RESULTATS DEL CHPA CADÍ A L’ÚLTIMA JORNADA
DE LA PRIMERA VOLTA D’INICIACIÓ

Bellcaire va acollir la tercera i última jornada de la primera volta d´Iniciació del patinatge artístic
territorial, on les representants del CHPA Cadí hi van obtenir grans resultats.
Destacar l´or aconseguit per Mònica Pintat en la categoria B-4, on les seves companyes Naia
Pérez, Èrika Majoral, Berta Parra i Abril Egea van acabar en la 15a, 17a, 20a i 23a posició,
respectivament.
En D-4, Sofia Tor va finalitzar en 13è lloc. En CER-2, Sofia Caballé va obtenir una molt bona 2a
posició, mentre que Alba Martínez va acabar 4a. Per últim, en A-1, Berta Giribet va aconseguir
pujar al tercer calaix del podi i Aina López va ser 17a.
Felicitats a totes!
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El CHPA CADI INICIA LA PARTICIPACIÓ A LES
COMPETICIONS DE CATEGORIES

A la Bordeta, Aina Izquierdo va vèncer en infantils, Paula Moliné va ser segona en juvenils i
Alba Garcia va quedar tercera en júniors. El club urgellenc va comptar amb representants en
quasi tots els nivells
CHPA Cadí ha participat el cap de setmana passat a la primera competició de la temporada
de categories, al pavelló municipal de la Bordeta de Lleida). La majoria de les categories del
club urgellenc hi van ser presents. Aquesta ha estat una competició marcada pels canvis de
normativa a la que s'han d'adaptar tant les patinadores com els tècnics i jutges, sumat a
l'estrena de nous maillots.
Dissabte, el millor resultat va ser el segon lloc de Paula Moliné en juvenils, categoria en la
qual Aina Rubio va ser 5a i Andrea Tarrés 7a. En cadets, Lulan Moyano va quedar 4a, Natalia
Moreno 7a, Jana Raya 8a, Noa Guillermo 11a i Queralt Viudez 17a.
Diumenge, la urgellenca Aina Izquierdo va vèncer en la categoria infantil, en què Paula Garcia
va acabar 18a. L'altre podi del Cadí va arribar en júniors, amb el tercer lloc d'Alba Garcia.
Finalment, en aleví, Laia Barrio va ser 6a, Martina Trenado 9a i Paula Giribet 12a.
Felicitats i continuem!!!!!!
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El CHPA CADI ES PROCLAMA CAMPIÓ DEL TORNEIG
INTERNACIONAL D’HOQUEI DE NANTES

Nou èxit de la secció d´hoquei patins del CHPA Cadí després que l´equip juvenil guanyés el
darrer cap de setmana de març el 24è Tounoi International Printemps du Rink (Torneig
Internacional de Primavera d´hoquei patins), celebrat a la ciutat francesa de Nantes.
L´equip urgellenc va anar passant rondes fins a arribar a la final, on es va enfrontar amb el
campió de França, l´equip de La Roche, al que va vèncer per un ajustat i treballat 5 a 4.
L´entitat de la Seu suma així un nou èxit de prestigi a les seves vitrines.
Felicitats per aquest títol!!!!!!

EL BUTLLETÍ

El butlletí recull, en un format breu, els esdeveniments o notícies vinculades
al nostre Club i és per això que només podem seleccionar alguna fotografia
de cada acte. Recordeu que a la web del Club (www.hoqueicadi.cat) també
teniu les principals noticies amb més informació i un recull fotogràfic més
ampli.
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