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III EDICIÓ DEL JULIOL ATLÈTIC

XXVIII MARXA DE SANT CELONI

Ha finalitzat la tercera edició del Juliol
Atlètic que s’ha desenvolupat a la Pista
Municipal de Sant Celoni.

Per al proper mes de setembre, el Club
anuncia la celebració de la marxa atlètica.

Les activitats de promoció de l’atletisme
s’han realitzat durant aquest mes estiuenc
per la tarda durant tots els dilluns,
dimecres i divendres, de 6 a 8 de la tarda,

Properament es podrà consultar
programa en la web del Club.

el

ESCOLA D’ATLETISME

RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES 2013-14
Al proper mes de setembre, coincidint amb
l’inici de l’activitat, cal tenir present el
tràmit per actualitzar les fitxes dels atletes.
Per als atletes nous i els que s’incorporen
a l’Escola d’Atletisme han de facilitar les
dades personals i una fotocòpia del DNI
així com de la tarja del CATSALUT.
A partir de la categoria juvenil cal realitzar
una revisió mèdica i facilitar-ne una còpia.
Per als atletes que renoven la llicencia tant
sols cal indicar-ho.

Curs 2013-14
Dimarts i dijous
de 5.30 a 7.00 hores de la tarda
Pista Municipal d’Atletisme de Sant
Celoni
Preu del Curs: 120 €
(possibilitat de pagament fraccionat)
Per a més informació:
696 89 38 52 (Anna)
secretaria@atletismebaixmontseny.cat

Nens i nenes entre els 5 i els 16
anys

CURSA DEL REMEI 2013
Per al proper dissabte 19 d’octubre, el
Club amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Santa Maria de Palautordera,
organitzarà la Tercera edició de la Cursa
del Remei.
La Cursa es celebrarà a la distancia dels
10 Km. programant-se, tanmateix, proves
per a les categories inferiors de promoció.
Properament, a la web del Club trobareu el
reglament amb els horaris.

AL SETEMBRE REINICIEM LES
ACTIVITATS
Al proper mes de setembre tornem a les
activitats.
Us desitgem a tots que passeu un bon
estiu i aprofiteu el període de vacances
per carregar nova energia de cara a la
propera temporada amb totes les activitats
que ens esperen.
Fins al setembre.

LES PROPERES COMPETICIONS
CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY
Setembre
1ª jornada Trofeu Promoció
2ª jornada Trofeu Promoció
XXVIII Marxa Atlèt5ica
Octubre
3ª jornada Trofeu Promoció
4ª jornada Trofeu Promoció
III Cursa del Remnei
Campionats del Vallès
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