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CONTROL D’HIVERN
Dissabte 8 de Febrer
Proves d’Atletisme en pista per a
escolars

COMENÇA LA TEMPORADA DE PISTA
Aquest mes de febrer, comença
temporada d’atletisme en pista.

la

Les competicions que el nostre Club
organitza a la Pista Municipal de Sant
Celoni, son les següents
08/02 Control d’Hivern
15/03 Control de Primavera
05/04 Control Baix Montseny
26/04 Meeting d’Integració
11/05 Meeting de Veterans

El proper dissabte 8 de febrer, el Club
organitza el Control d’Hivern d’Atletisme
en pista per atletes escolars
Les proves es disputaran a la pista
municipal de Sant Celoni i començaran a
partir de les 10.00 hores.
Aquesta
activitat compta
amb
la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Celoni, el Consell Esportiu del Vallès
Oriental
i
la
Federació
Catalana
d’Atletisme.
Una vegada més, el control tècnic anirà a
càrrec del Comitè de Jutges de la FCA.

Reserva aquestes dades a la teva agenda
i vine a participar amb nosaltres.
Visita la nostra web:
http://www.atletismebaixmontseny.cat/

Els interessats en participar hairan de
formular la inscripció a:

Consulta el programa amb l’horari i l’ordre
de les proves, hi trobaràs també proves
OPEN per atletes de categories més
grans.

inscripcions@atletismebaixmontseny.c
at

L’ATLETISME, l’esport ideal per a petits i
grans.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀROA
DE SOCIS

19 de Gener

Cursa de Sant Antoni

26 de Gener

Cros de La Roca

FINALITZADA LA TEMORADA DE
CROS
Enguany, els nostres atletes han participat
en diverses competicions de cros.

El passat divendres 16 de gener es va
celebrar l’anual Assemblea General de
Socis del Club. En aquesta reunió es va
aprovar, entre altres temes, la gestió de la
Junta
Directiva,
la
liquidació
del
Pressupost del 2013 i el Pressupost
elaborats per aquest 2014.

Aquestes han estat les que han tingut
representació del CA Baix Montseny:
Novembre
Desembre
Gener

-

Montornès
Gavà
Sant Celoni
Ripollet
Les Franqueses
La Roca

Tanmateix es va actualitzar l’organigrama
del
Club
amb
les
modificacions
corresponents dels diferents òrgans i
comissions de la estructura intern, així
com que, per unanimitat, es va acordar
adherir-se a la Taula d’Entitats de
l’Assemblea Nacional de Catalunya.

L’ANUARI 2013
Ja tenim L’Anuari 2013, una recopilació
de l’activitat que ha desenvolupat el Club
al llarg de l’any. Podeu consultar-lo a la
nostra plana web.
DARRERES ACTIVITATS REALITZADES
El passat mes de gener, ha esta un dels
darrers mesos amb més activitat
competitiva. Així, doncs, els atletes del
Club han participat en les següents
competicions:
11 de Gener

Meeting Pista Coberta

12 de Gener

Cros de Ripollet

18 de Gener

Cros de Les Franqueses

