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El Club Patí Ciutat de Vila-real celebra el segon campus esportiu amb 51 participants
procedents...
domingo, 27 de agosto de 2017

La regidora d'Esports i Salut, Silvia Gómez, ha acompanyat aquest matí el Club Patí Ciutat de Vila-real en la cloenda del
segon campus esportiu d'estiu, celebrada al pavelló poliesportiu Melilla. Un total de 51 xiquets i xiquetes procedents de
tota Espanya -des de Sevilla a Barcelona, Múrcia, Orpesa o Torrevieja- han pres part en el programa, dividit en dos
torns per a les categories alevins i infantils (25 participants) i per a prebenjamins i benjamins (26).
El campus ha estat impartit per Ainhoa Merino i Nacho del Rey, jugadors de l'equip de Rubí, actuals campions de la
Copa del Rei i la Reina i campiona d'Europa amb el Rubí en el cas de Merino. "Han sigut 10 dies intensos, en els quals
han pogut aprendre d'entrenadors experimentats i gaudir d'activitats d'oci i temps lliure en un escenari incomparable
com és el nostre Termet", assenyala Gómez. Senderisme, piragua o jocs de convivència han sigut algunes de les
activitats del campus, que també ha comptat amb dos tallers pràctics sobre nutrició, de la mà de la nutricionista esportiva
Lina Granell, i sobre estiraments, a càrrec dels preparadors físics Nacho Pelayo, de Valladolid, i Adrián Iglesias, de Vilareal.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=43399&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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