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La badia de Benidorm viu la III Regata de la Lliga Suma de
Llaüt, Autonòmic de Fons per a Juvenils i Veterans
La badia de Benidorm viu la III Regata de la Lliga Suma de Llaüt, Autonòmic de Fons per a Juvenils i
Veterans
Les Veteranes de Rem del CN Benidorm aconseguixen la tercera plaça després de completar els quasi
9 quilòmetres de la prova en un temps de 44:10:33

La Badia de Benidorm ha viscut hui la III Regata de Rem de la Lliga Suma de Llaüt, que es correspon
amb el Campionat Autonòmic de Fons per a Juvenils i Veterans, i en la qual han participat 35 equips i
més de 300 esportistes. Passades les 09.30 hores s'ha iniciat la competició amb la prova en categoria
Veterà Femení, on les integrants de l'equip del Club Nàutic de Benidorm han aconseguit la tercera
plaça en cobrir els quasi 9 quilòmetres en un temps de 44:10:33. El RCN Torrevella ha obtingut la
primera posició, i el conjunt del CN Altea la segona.
En categoria Veterà masculí, el CN Benidorm ha sigut sisé, en una prova que ha dominat el CR Dénia,
seguit del RCN de Torrevella i del CN Altea. En Juvenil femení, s'ha imposat el RCN Calp; mentre que
en masculí el triomf ha sigut per al RCR Alacant.
La regidora d'Esports, Mariló Cebreros; l'edil d'Urbanisme, Lourdes Caselles; el president de la
Federació Valenciana de Rem, Alejandro Ruiz; el president del CN Benidorm, Jaime Samper; i el
secretari de l'entitat, José Ángel Vicente; han sigut els encarregats d'entregar els trofeus i medalles
d'esta regata.
L'eixida de la prova ha sigut en ﬂota, i els esportistes han recorregut la platja de Llevant per des del

Racó de l'Oix dirigir-se a l'illa per a ﬁnalitzar en els voltants del port.
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