Athle-News
Butlletí informatiu del CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY – Any Ii – Nº 19 – Desembre - 2012

II CROS DEL BAIX MONTSENY
22 de desembre de 2012
Organitza: CA Baix Montseny

Per aquesta edició es compta, novament,
amb l’assistència sanitària de la Creu
Roja.
Les inscripcions poden enviar-se a:
inscripcions@atletismebaixmontseny.cat
Els guanyadors absoluts de la primera
edició van ser:
HOMES
DONES

Ivan Limia
Judith Erra

CA Montornès
CA Mollet

SORTEIG PER NADAL

Amb el suport i col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Celoni, el Consell
Esportiu del Vallès Oriental i la Federació
Catalana d’Atletisme, el nostra Club
organitza el proper dia 22 de desembre la
segona edició del Cros Regional del Baix
Montseny i Campionat Escolar Comarcal.
El control tècnic anirà aa càrrec del Comitè
de Jutges de la FCA i les proves que
s’iniciaran a 2/4 de 10 del matí, finalitzaran
pels voltans de les 2 de la tarda.
Un total de 16 curses formen el programa
d’enguany. Els atletes de totes les edats
tindran la seva prova, des dels més petits,
els minis, nascuts en els anus 2008 i 2009,
fins els veterans.
Enguany, fruit de la col·laboració que el
Club manté amb l’Entitat AFADIS, s’ha
programat una cursa per als atletes
discapacitats

Encara resten alguns talonaris per la rifa
del pernil de Nadal.
Afanyeu-vos si voleu tenir la sort de tenir
el número premiat a les vostres mans i
que us toqui. Aquesta és una manera de
jugar i, al mateix temps, ajudar a obtenir
ingressos econòmics pel Club.
El sorteig es realitzarà en combinació amb
les tres darreres xifres del sorteig de la
grossa de Nadal.

ELS NOSTRES ATLETES EN EL CROS

CARLA GALLEGO

Els atletes de la tribu verda han començat
a aparèixer en les competicions de cros.

QUARTA AL CROS DE MONTORNÈS

El Juvenil Albert Galin, realitza bones
actuacions i Joan Anglada participarà en
les properes jornades. .
A la categoria de cadets, Carla Gallego i
Marc González, han participat en les
primeres competicions de cros de la
temporada amb unes molt bones
classificacions. Per la seva nanda, Fanta
Cissé i Flor Gómez ho faran properament.
Els infantils del Club també s’han deixat
veure per les competicions. Sofia Garcia
ha debutat amb èxit, Vera Pérez i Gemma
Coll tenen pendent el seu debut igual que
Jordi Gisbert, els quals defensaran la
samarreta verd-i-blanca en els propers
cros.

PROPERES COMPETICIONS

Pel que fa als alevins, Frank García, Pau
García, i Sergi Rodríguez, han realitzat
satisfactòriament el seu debut en aquesta
especialitat hivernal de l’atletisme. I
s’espera la propera actuació de Blau Martí
Els nostres benjamins, Anaïs Fugarolas
ha realitzat les seves primeres incursions
en les proves de cros. Eric Sánchez no
han pogut estrenar-se però estan a punt
per fer-ho properament.
Els prebenjamins, Martí García i Axel
García ja han provat les sensacions del
cros i en breu ho faran Eulàlia Ferran,
Lídia Rodríguez, Clara Vicente i Anna
Rodríguez.
Finalment, entre els més petits, els minis,
Erik Fugarolas, ha demostrat ser trot
coratge i valentia.
A la categoria de sèniors, Adrià Gabarrón
ha iniciat ja la temporada i a la categoria
de promeses, Fernando López de
Sagredo, resta pendent de fer-ho igual que
els veterans del Club.

Les properes activitats del Club son les
participacions a les competicions de cros
següents:
Desembre
Diumenge 16

Cros de Canovelles

Dissabte 22

Cros Baix Montseny

Gener
Diumenge 20

Cros de Sant Celoni

Diumenge 27

Cros de la Roca del
Vallès

