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Hola a tots, petits, grans,
runners, papis, entrenadors,
seguidors… soc la KNLTa i
vull ser la vostra mascota.
M’han dit que aquest club és
més que un club! que us ho
passeu molt bé als
entrenaments i teniu molts
bons resultats a les
competicions. També m’han
dit que sou molt amics tots,
això m’agrada, ser amics és
una gran fortuna, i la millor
manera de tenir amics és serho.
Soc una gran seguidora
vostra, se que la setmana
passada els petits vau fer un
espectacular Campionat de
Catalunya per Relleus a Vic
amb sis podis!!

I que dir dels grans, una gran jornada final del Campionat de Catalunya absolut
diumenge a Barberà del Vallés, quin final amb uns relleus molt emocionants!!!
Així doncs, em deixeu ser la vostra mascota?
Aniré a les competicions més importants amb vosaltres i si voleu us podeu fer fotos
amb mi, m’agrada molt fer de model. Després les penjarem en aquest butlletí, per
que ja he parlat amb la redactora i m’aniré colant en aquest butlletí, estigueu
atents.
La primera cita és aquest cap de setmana, oi? Doncs allà estaré!!

Visca el KNLTS i visca la KNLTa!!!
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Eskola

La marea blava domina els relleus !
9 equips van aconseguir classificar-se per a la jornada final del campionat de
Catalunya de relleus i la jornada final a Vic va ser una gran festa!!
Els alevins masculins han quedat subcampions en la prova de 3x600 i en el 4x60, les
noies alevines medalla d'argent en el 4x60. Dues medalles més aquest cop de bronze
pels infantils masculins del 4x80 i les petites benjamines femenines del 4x60. I els
peques, els benjamins masculins han confirmat el seu paper de favorits que van
demostrar en la jornada prèvia i han quedat campions de Catalunya en 4x60.
Uns resultats fantàstic!!! Felicitats a tots els participants!!!
Però volem saber, volem que ens exp liqueu com ho vau
viure. Escriviu -nos vosaltres, integrants o no dels equips
de relleus, els que us vau classificar per la final i els que us
vau quedar a la prèvia, l’emoció dels guanyadors i la
tristesa de no arri bar, aix...pe r un no res!
Envieu -nos una línea o línea i mitja a klub@ knlts.cat
indicant el vostre nom. ... i no us per deu el proper núm ero!

Escriviu-nos vosaltres també, els integrants de l’equip i els que no, tots aquells que entreneu
cada tarda per superar-vos dia a dia, los que compartís nuestra lengua y los que no, ;-)
Este es el club de todos vosotros.
Una frase que expressi com heu viscut el campionat d’equip des de dins i des de fora.
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I aquí tenim a l’equip absolut que va aconseguir el 8è lloc del grup B, bé una part d’ell
per que es van fer més de les nou de la nit a la
jornada final del Campionat de Catalunya de Clubs absolut, el passat 5 de maig.
Felicitats a tots els que vau suar la samarreta!
I gràcies a tots els que ens heu vingut a veure ja sigui a les jornades prèvies o a la final.

Un cop més volem donar les gràcies als voluntaris que diumenge 21 d’abril van estar a la
pista de la Mar Bella i amb la seva participació van aconseguir que la logística de la jornada
rotlles a la perfecció.
Anna G., Anna P., Arnau A., Cristina T., David G., David M., Èlia S., Jon R., Josep Ll. M.,
Juan de A., Júlia C., Júlia G., Josep C., Luis S., Marcos R., Mario P., Pau O., Pilar E.,
Pitu C., Raúl R., Rut S., Sandra G. Sílvia B., Tica B., Xavier B.
,
(us demanem disculpes si ens deixem a algú, digueu-nos-ho si us plau)

També a Joan B., Julià U., Francesc L., Imma A. i Josep L.
i a tots aquells que no us va ser possible en aquesta ocasió però
que vàreu mostrar l'interès a fer-ho.
Moltes gràcies i us esperem a la propera!!!
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rRunning
u n n i ng

part del grup de runners de KNLTS
Cursa de bombers
Abril 2013

Propera cita, el 21 de juny a la

Barcelona Desigual Night Run!

Novetats en la cursa de la Vila Olimpica!!
 Canvi de dia:
diumenge 30 de juny a les 9.00h
 Curses de 5k i 10k
 Curses infantils
Podeu consultar tota la informació
actualitzada a
www.vilaolimpica10k.com
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4 dissabte
final del Campionat de
Catalunya de Relleus

1 de maig
(dimècres)

Benjamí – Aleví –
Infantil – Cadet
Vic

5

Trofeu Pratenc
El Prat de Ll.

diumenge

Final del Campionat de
Catalunya, grup B
(categoría absoluta)
Barberà del Vallés

11

dissabte i

12 diumenge

Campionat de Catalunya de Clubs
Benjamí – Aleví – Infantil - Cadet
El Prat de Llobregat

11

dissabte

12

Controls FCA

Diumenge

Cadet – Juvenil – Junior:
Mollet del Vallès

18

4t Cros escolar
de Sant Andreu
Pre-Benjamí
Benjamí – Aleví
Infantil - Cadet
Parc Llera del Besos

dissabte

Controls FCA
Benjamí – Aleví – Infantil:
A designar
----Cadet – Juvenil – Junior:
Tarragona

25

dissabte

Controls FCA
Cadet – Juvenil – Junior:
Castellar del Vallès
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I per finalitzar

Aquest mes feu anys:
Sergi Àlvarez,
Esther Altemir, Marina Ballus, Miira Barba, Pol Boncompte, Emerson Calderon,
Clara Casademont Claudia de Campos, Elba Domínguez, Mario Gesé, Laura Herrera,
Maria Jiménez, Marta López, Iciar Lucena, Noemí Martínez,Oriol Martínez,
Rita Masagué, Carla Medina, Ismael Ndiaye, Pau Orive, Berta Palazuelo, Laia Rodríguez,
Brenda Rosique, Sasha Thió, Irlanda Virgili, Nùria Vizcaíno

Moltes felicitats a tots!!!
(inclou nens de l’eskola d’atletisme, atletes del club i runners)

A recordar!
Dia de l’amic
Durant la propera setmana us donarem la invitació que podeu entregar a
qui vosaltres vulgueu per que us acompanyi i comparteixi amb vosaltres
els entrenaments dels propers 21 i 22 de maig.
Els rebuts corresponents al tercer trimestre de l’eskola d’atletisme es
passaran al cobrament la setmana vinent.

Contacta:
C . A . C a n a l e t e s – S a nt M a r t í
615 948 498
k l ub @ k n l t s . c a t
Escola d’atletsime eskola@knlts.cat

Espero les vostres
aportacions per al
següent número!!
Fins llavors…
salut i esport!!
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