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NOVA DENOMINACIÓ DEL CLIB
En el decurs de la darrera Assemblea
Extraordinària de socis, celebrada el
passat 27 de setembre i amb l'informe
favorable de la reunió de socis celebrada
prèviament, es va aprovar per unanimitat
el canvi de la denominació de la nostra
Entitat que passa a dir-se CLUB
ATLETISME BAIX MONTSENY.

tots aquells que no hagin tramitat la
llicéncia la temporada anterior, hauran de
presentar una revisió mèdica – esportiva
on es consideri APTE per a la pràctica de
l’atletisme.

CALENDARI NOVA TEMPORADA

INSCRIPCIÓ A LA FEDERACIÓ
CATALANA D’ATLETISME

El Club, amb la finalitat de poder participar
en els diferents Campionats de Catalunya,
s’ha inscrit a la Federació Catalana
d’Atletisme.
CATEGORIES PER EDATS
TEMPORADA 2011-12

El C. A. BAIX MONTSENY iniciarà la
primera temporada atlètica com a club
federat,
alternant
les
competicions
federades amb les escolars, essent el
Comité Tècnic del Club qui realitza la
programació.
CAMPIONAT D’ATLETISME ESCOLAR

Aquestes son les dates de naixement per
a cada categoria federativa;
Benjamins
2003-04
Alevins
2001-02
Infantils
1999-00
Cadets
1997-98
Juvenils
1995-96
Júniors
1993-94
Promeses
1990-91-92
Seniors
1989 i anteriors
Veterans
A partir dels 35 anys
Important
Es recorda als atletes, la necessitat de
cumplimentar la fitxa durant aquest mes
d’octubre. A partir de la categoria Júnior,

Les diferents categories per edats son les
següents:
Cadets
Infantils
Alevins
Benjamins
Prebenjamins
Minis

1996-97
1998-99
200-01
2002-03
2004-05
2006 i posteriors

PER TRAMITAR LES FITXES
(ESCOLAR I/O FEDERATIVA)

El grup d’atletes del FCB van dominar les
proves assolint les primeres posicions.

Cal portar 1 foto carnet, fotocòpia de la
tarja sanitària CatSalut i del DNI. Aquesta
documentació
s’haurà
d’entregar a
l’entrenador de cada grup, a ser possible
abans del 15 d’octubre.

C. A. BAIX MONTSENY
UN CLUB JOVE
AMB INQUIETUDS I
TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ,
ON ELS SOCIS SON ELS
PROTAGONISTES

ÈXIT D’0RGANITZACIÓ EN EL
GRAN PREMI DE MARXA

Els atletes del nostre Club, Ivan Soler,
primer en minis nois, Helena Granje,
primera en minis noies, Ivana Salicrú,
primera en juvenils, Fanta Sisse, segona
en infantils i Marcel Gual, tercer en
Benjamins han estat els atletes més
destacats.
Més informació a:
www.atletismebaixmontseny.cat
EL CA BAIX MONTSENY AMB ELS
ESCOLARS

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Sant Celoni, ha tingut lloc la celebració de
les proves de marxa organitzades pel
nostre Club, participant un grup d’atletes
que han donat emoció a la magnífica
matinal esportiva. Cal destacar el debut
dels atletes del Club Atletisme Baix
Montseny, Marçal Escalona i Xavier
Marin que van realitzar una bona actuació.

El nostre Club comença la temporada
realitzant el programa d’introducció a
l’atletisme entre els escolars de la
Comarca. Els AMPA’s que han proposat
l’activitat per als seus alumnes, compten
amb els tècnics del Club per desenvolupar
l’activitat extra - escolar “Iniciació a
l’Atletisme” que ha de permetre als nens
i nenes, conèixer i parcticar aquest esport.
SORTEIG PER NADAL

Més informació a:
www.atletismebaixmontseny.cat

I CURSA DEL REMEI
Dins el Programa Oficial de la Festa Major
de Santa Naria de Palautordera, el nostre
Club ha organitzat la I Cursa del Remei.

Us recordem que tenim a la venda els
números de la rifa del pernil per Nadal,
amb la finalitat d’obtenir recursos per fer
front a les activitats del Club.

