Athle-News
Butlletí informatiu del CLUB ATLETISME BAIX MONTSENY –Any 5- Núm. 47 – Abril – 2015

CONTROL D‘HIVERN

FORMACIÓ DE JUTGES

El 14 de març amb una alta participació
es va organitzar a Sant Celoni la IV edició
d’aquest Control
En el Comitè Català de Jutges de la
Federació Catalana d’Atletisme s’han
promocionat diferents membres del Club
els quals, a més d’actuar en les
competicions locals, son designats per
arbitrar en altres competicions federatives.
En les darreres setmanes s’han realitzat
nous
cursos
de
formació
i
de
especialització.
Panell B de marxa
Adrià Galin
CONTROL DE PRIMAVERA
El 28 de març el Club va organitzar la
segona competició a l’aire lliure d’aquesta
temporada.

Jutge Territorial
Elsa Carrillo
Albert Galin
Per tant, la llista de Jutges actual és la
següent:
Adrià Galin
Adrià Gabarrón
Anna Gabarrón
Anna Galin
Albert Galin
Elsa Carrillo
FORMACIÓ DEA

Els atletes de l’Escola d’Atletisme van
realitzar unes bones actuacions. Felicitem
a: Queralt Pascual, Ansu Singhat,
Lucas Aso, Narcís Feliu, Jorge Cruz i
Aniol Feliu.

El darrer mes de març, es va realitzar una
sessió formativa per l’aplicació i ús del
Desfibrilador Extern Automàtic.

Un grup de 8 assistents entre directius,
atletes, monitores i pares, van ser els que
es van interessar en el seu funcionament.
FORMACIÓ MANAGER 2.13

PROPERES COMPETICIONS
Per al proper mes de maig, el Club
anuncia
l’organització
de
dues
competicions a la pista municipal de Sant
Celoni.
Aquestes competicions es desenvolupen
sota el control tècnic del Comitè Català de
Jutges i la col·laboració de l’Ajuntament de
Sant Celoni, el Consell Esportiu del Vallès
Oriental
i
la
Federació
Catalana
d’Atletisme.

Els membres del Club, continuen en la
formació i actualització per a la gestió dels
resultats amb la nova versió Manager 2.13
de la RFE·A que serveix per agilitar les
inscripcions i els resultats dels atletes que
participen en les diferents competicions
que organitza el nostre Club.

Control Baix Montseny
2 de maig 2015

Actualment, els baixmontsenyecs que
tenen els coneixements per actuar en
aquest àmbit son:
Andreu Alvarruis
Anna Gabarrón
Anna Galin
FORMACIÓ INTRANET
Per tal de complimentar totes les accions
administratives amb la Federació Catalana
i Espanyola d’atletisme, poder tramitar les
llicencies, realitzar les inscripcions als
campionats i altres, el Club compta amb la
col·laboració de
Carme Freire
Que ha rebut la instrucció oportuna

Meeting Integració
9 de Maig 2015

Properament podreu consultar més
informació en la nostra web

www.atletismebaixmontseny.cat

