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Dues patinadores del Solsona Patí
Club es classifiquen per la Copa
Catalana d'Iniciació

El passat 28 de juliol, Alguaire va acollir la Final del Campionat d'Iniciació de la província de Lleida.
En aquesta competició hi estaven convocats els millors patinadors de cada un dels nivells (D, C,
B, A i Certificat), els quals s'havien classificat mitjançant dues competicions prèvies realitzades en
el que portem de temporada.
Del Solsona Patí Club hi estaven convocades tres patinadores. La Lluïsa Sala en el nivell B i la
Paula Ariza i la Yosra Chennoufi en el nivell C. De cada un dels nivells, els patinadors que
aconseguien pujar a podi quedaven classificats directament per la Copa Catalana d'Iniciació, que
algutinarà els tres millors patinadors de cada categoria de les quatre províncies.
La Lluïsa va executar un disc amb un molt bon treball de peus en el sistema Roll-Art i una petita
errada en una cabriola li va impedir estar al capdamunt de la classificació. Finalment, va acabar en
una meritòria 13a posició, tenint en compte que hi havia més de trenta patinadors per grup.
En la categoria C, la Paula feia correctament tots els elements obligatoris del nivell i també dos
integratius lliures d'un nivell superior. Això li va permetre enfilar-se al primer esglaó del podi. Per la
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seva banda, la Yosra realitzava correctament la seva coreografia i els respectius salts i cabrioles.
Amb aquest disc aconseguia fer-se amb l'argent de la categoria, a poques dècimes de la seva
companya. Totes dues van clasificar-se per la Copa Catalana d'Iniciació que se celebrarà a Tremp
el mes de novembre.
L'equip tècnic del club vol felicitar les tres patinadores per l'esforç que han fet durant tota la
temporada i pels resultats obtinguts. També desitja sort a la Paula i la Yosra per la Copa
Catalana.
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