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MEETING DE VETERANS
El Club va organitzar el passat 20 de juny,
la tercera edició del Meeting de Veterans
del Baix Montseny.

En aquesta jornada van participar els
millors atletes catalans per afinar el bon
estat de forma o realitzar la marca per
classificar-se en els Campionats Estatals.

CRITERIUM DE VETERANS
La segona edició del Criterium del Baix
Montseny s’ha celebrat aquest passat 18
de Juliol amb uns resultats excel·lents i
Rècord de Catalunya i de l’Estat inclòs en
la prova de martell pesat.
Les excel·lents marques i resultats que
s0han produït son el fruit de l’entrenament
que venen realitzant els atletes que
aspiren a participar en el Campionat del
Món que es disputarà a la ciutat francesa
de Lyon el proper mes d’agost.
La disposició d’un cronometratge elèctric i
la foto-finish son determinants per l’alta

participació dels atletes de Catalunya i
d’altres comunitats així com els atletes
francesos que venen regularment a
participar-hi.

RAFAEL COBOS RÈCORD DEL CLUB
En el decurs del Criterium de Veterans del
Baix Montseny, l’atleta del Club Rafael
Cobos (M-55) ha millorat el Rècord Social
de la prova dels 10.000 m. marxa al
finalitzar amb un registre de 1h08.25.21
superant l’anterior plusmarca en possessió
de l’Albert Galin (M-60) des del 4 de
novembre de 2012 amb 1h09.05.48
realitzat a Balma (França)

CLOENDA ESCOLA D’ATLETISME
Les monitores de l’Escola d’Atletisme, Anna Gabarrón i Anna Galin, van organitzar la
jornada de cloenda de la temporada 2014-15 de l’Escola d’Atletisme.
Els atletes van participar en les diferents activitats que es van desenvolupar i van recollir el
Diploma que se’ls hi va lliurar a cadascun.

CURS 2015-16
El proper Curs tindrà inici el mes d’octubre i a partir del setembre ja es disposarà de tota la
informació i es podran realitzar les inscripcions.
A l’igual que en els anys anteriors, les activitats es desenvoluparan a la Pista Municipal
d’Atletisme de Sant Celoni els dimarts i dijous de 2/4 de 6 a les 7 hores de la tarda.
A partir dels 4 anys d’edat els nens i nenes interessats podran posar-se en contacte amb les
monitores pels detalls de les inscripcions.
Iniciar-se a l’atletisme mitjançant el joc educatiu és un dels objectius.
Les competicions de cros i de pista son els complements per assolir un millor coneixement
d’esport de l’atletisme.

