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2ona. CURSA DEL REMEI
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera, el proper
dissabte 20 d’octubre organitzem pels
voltants del Parc Pau Casals i Passeig del
Remei, la 2ona. Edició de la Cursa del
Remei, activitat que forma part del
programa de la Festa Major de la població.
Inscripcions:
inscripcions@atletismebaixmontseny.cat
Més informació:
http://www.atletismebaixmontseny.cat/wpcontent/uploads/2012/09/DIPTIC-CURSAREMEI.pdf
La competició donà com a guanyadors als
socis del Club, Adrià Galin i Anna Galin en
cadascuna de les seves categories.
L’ontenció de dos nous rècords del Club
de la categoria W-45 i M-60, la presència
de 3 atletes olímpics i altres figures de la
marxa, així com la participació de AFADIS
van donar el resultat d’una jornada
excel·lent.
Resultats i més informació a:
http://www.atletismebaixmontseny.cat/wpcontent/uploads/2012/08/DIPTIC-MARXA2012.pdf
MARXA EN PISTA

II CROS DEL BAIX MONTSENY

Aquest dissabte 6 d’Octubre, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant65
Celoni, el Club ha organitzat una nova
edició de la marxa en pista en el marc
incomparable
de l’Estadi Municipal
d’Atletisme sota la omnipresència del
massís del Montseny.

El nostre Club preveu organitzar el II Cros
del Baix Montseny per al proper dissabte 1
de desembre.
La data està pendent de la confirmació per
part de la Federació Catalana d’Atletisme i
el Consell Esportiu del Vallès Oriental que

han
d’establir
corresponents.

els

calendaris

COMPETICIONS EN PISTA 2013
El Club, està elaborant la programació de
competicions en pista per a la propera
temporada.
En principi, les competicions que
segurament es disputaran seran les
següents, tot i que resten pendents de
definir en les seves dates.

REUNIÓ DE PARES D’ALUMNES DE
L’ESCOLA D’ATLETISME
Havent-se iniciat el curs de l’Escola
d’Atletisme i després d’algunes setmanes
del seu funcionament, el proper dimarts
dia 16 d’octubre, a la mateixa pista
d’atletisme, a partir de 2/4 de 7 de la tarda,
s’efectuarà una reunió per presentar als
pares i mares dels alumnes, el
funcionament de l’Escola, els objectius i
les activitats previstes.
En aquesta reunió els pares i mares
podran interessar-se per tot allò relatiu a
les activitats dels seus fills.

Febrer
Control Atletisme Escolar d’Hivern.

LA NOVA EQUIPACIÓ DELS ATLETES
Març
Control Atletisme Escolar de Primavera.
Abril
Trofeu Aniversari
Atletisme Escolar i categories superiors.
Maig
Trofeu Integració
Atletisme escolar, federat i adaptat
Els colors verd i blanc son els que
caracteritzen la nova equipació del Club.

Juny
Reunió de veterans
GRUP DE MARES I PARES
Mentre els fills i filles estan realitzant les
activitats de l’Escola d’Atletisme, hi han
unes mares i pares que s’han engrescat i
realitzen també, la seva particular
preparació per estar en forma. Aquesta és
una activitat que tots els membres
associats al Club poden gaudir plenament.
Recordem que els dies destinats per
aquestes activitats son els dimarts, dijous i
divendres de 2/4 de 6 a 7 de la tarda.
Apunteu-vos-hi i practiqueu l’activitat física
amb l’atletisme.

LLICÈNCIES NOVA TEMPORADA
La nova temporada comença el dia 1er.
De novembre, per aquest motiu les
llicències s’han de renovar el mes
d’octubre i les noves llicències s’han de
tramitar la primera setmana de novembre.
Cal que els més petits de l’Escola
d’Atletisme facilitin la fotocòpia del
CATSALUT i del DNI i en tenen, juntament
amb les dades personals que consten en
el full d’inscripció..
Per a qualsevol consulta podeu fer-la a la
Pista d’Atletisme els dies d’entrenament.

