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ESCOLA D'ATLETISME 2012-13
A primers de setembre ja es poden
realitzar les inscripcions a l'Escola
d'Atletisme.

ARNAU FERNÀNDEZ

Direcció Tècnica: Marta Ibáñez
Entrenadors: Arnau Fernàndez Xavier
Quesada i Bernat Garceran
Inici de les activitats: 13 de setembre.
Lloc: Pista d'Atletisme de Sant Celoni.
Dies: Dimarts, dijous i divendres.

Nens i nenes a partir dels 5 anys de
d’edat.

Un dels milloprs atletes velocistes de
l'Estat en la seva categoria, Arnau
Fernàndez, serà l'entrenador dels
joves atletes del Club Atletisme Baix
Montseny
per
aquesta
nova
temporada.

ENTRENADORS DEL CLUB

CA BAIX MONTSENY & AFADIS

Per aquesta nova temporada, el Club
disposarà per als atletes de
categories superiors, els entrenadors
Albert Galin i Adrià Gabarrón.

Desprès dels contactes d'aquest estiu
entre ambdues entitats, per aquesta
nova temporada el Club Atletisme
Baix Montseny col·laborarà amb
AFADIS Baix Montseny, l'Associació
de famílies amb discapacitats, amb
l'objectiu d'oferir la possibilitat de
practicar l'atletisme adaptat als
membres d'aquesta associació.

Horari: De 2/4 de 6 a les 7 hores de la
tarda.

ATLETISME ADAPTAT
Aquesta temporada iniciem les
activitats d’atletisme adaptat per als
discapacitats de la Comarca del Baix
Montseny.
L’entrenador i pedagog Albert Galin
serà el responsable de l’activitat
auxiliat pels monitors Adrià Galin i
Anna Gabarrón.

Les sessions d'entrenament es
realitzaran a la Pista Municipal
d'Atletisme de Sant Celoni i el nostre
Club programarà en les seves
competicions,
proves
per
als
discapacitats.

NOU EQUIPAMENT DELS ATLETES
A partir de setembre ja tenim
disponible la nova equipament dels
atletes del Club.
Per aconseguir-ho cal fer el següent:
Alumnes de l'escola d'Atletisme.
Al moment de realitzar la inscripció.
(samarreta tècnica de competició i
pantaló o top i calceta + samarreta
d'entrenament)

A partir del setembre podeu passar
per la Pista d'Atletisme i emprovarvos les talles.
EL DISSENY
Els atletes del Club lluiran un nou
disseny especialment creat per a
nosaltres per una prestigiosa i
reconeguda marca fabricant de teixit
esportiu. La qualitat de la samarreta
tècnica de competició i la vistositat en
que es conjunten els colors, verd,
blanc i negre, fan que el resultat sigui
un disseny original i modern.

Altres atletes
Al moment de realitzar el pagament
de soci i la llicència per la temporada.
(samarreta tècnica de competició i
pantaló o top i calceta + samarreta
d'entrenament)
ELS XANDALLS DEL CLUB
La precària economia del Club, no
ens permet regalar-lo però si podem
posar-lo a l'abast dels socis amb un
preu reduït de 40€
Els no socis podran adquirir-lo al preu
de cost de 55€
LES TALLES DEL MATERIAL
Disposem de tot el material en les
següents talles:
Nens i nenes
6 – 8 – 10 – 12 – 14

2ona CURSA DEL REMEI
Proper dissabte 20 d’Octubre de 2012
Informació a:

Adults

www.atletismebaixmontseny.cat

S – M – L – XL

