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4rt MEETING DEL BAIX MONTSENY  

 
Aquest dissabte 4 de juny 

 

 
 
 
El Club organitza la quarta edició del 
Meeting de Veterans del Baix Montseny  
a la Pista Municipal d’Atletisme amb les 
proves següents 
5.000m. marxa, 10,000m. l, 100m.l, 200m. 
l, 800m. l, 1.500m. l, 2000m i 3000m. 
obstacles, llargada, alçada, Perxa, martell, 
tanques curtes, relleus 4x100 i 4x400. 
La competició es oberta als atletes 
absoluts i es programaran proves 
complementaries per atletes de categories 
menors. 

• Trofeus a les tres millors 
marques masculines i femenines 
per taula de puntuació i 
coeficient de ponderació per 
edats, 

• Foto finish i cronometratge 
elèctric. 

• Crono marcador elèctric digital 
per visualitzar el temps de pas a 
cada volta. 

 
 
 

 
CLOENDA DE LA TEMPORADA  

 
 

 
 
El Club ha previst realitzar les activitats de 
la Cloenda per al proper dijous 16 de 
juny  a la mateixa hora dels entrenaments.   
 
QUATRE MEDALLES EN CAMPIONATS  

 
Antonio Amigo  assoleix la segona 
medalla d’aquesta temporada. A la dels 5 
Km. marxa en ruta, ara, obté una nova 
medalla en els 10.000 metres marxa en 
pista.  
A les dues medalles de plata de l’Antonio  
cal sumar la d’or de la Mari Carme Molina  
en el Campionat de Catalunya de 
Montanya i la de bronze de Laureano 
López  en els 10.000 metres llisos. 
Segur que, abans d’acabar la temporada, 
vindran noves medalles. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Rècords (3) 

 
 

ELS RÈCORDS D’AQUEST MES  
 
Aquest darrer mes de Maig s’han superat 
13 Rècords Socials, son aquest: 
 
ALEVINS MASCULINS 

• Disc (600g)  
Roger Cruz 

• 3.000m. marxa 
Alex Lupiáñez 

 
ALEVINES FEMENINES 

• 2.000m. l.  
Alícia Salas 

• Llargada 
Alícia Salas 

• Alçada  
Alícia Salas 

• 3.000m marxa 
Paula Blanco 

 
ABSOLUTS HOMES 

• 1 Milla  
Andreu Alvarruiz 

• Disc (2K)  
Marçal Cruz 

• 3.000m. marxa 
Albert Galin 

• 10.000m marxa 
Antonio Amigo 

 
VETERANS HOMES 

• Disc (2K) 
Marçal Cruz 

• 3.000m. marxa 
Albert Galin 
• 10.000m. marxa 
Antonio Amigo 

 

 
 

SALT D’ALÇADA  
 
L’atleta aleví, Alícia Salas , ha saltat 
aquest any 1,32 en pista coberta i 1,34 a 
l’aire lliure, perfilant-se com a una seriosa 
candidata al títol en el Campionat de 
Catalunya del proper 11 de juny. 
Recordem que el Rècord Absolut a l’aire 
lliure està en 1,46 per Fanta Cissé  des del 
9 de juny de 2013.  
 

 
 
 

VISITEU EL NOSTRE FACEBOOK  
 
https://www.facebook.com/Club-
Atletisme-Baix-Montseny-
308409002516563/ 
 
 

 
 


