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newsKNLTS!
N e w s l e t t e r m e ns u a l p e r a l s s o c i s
d e l C . A . C a na l e t e s - S a n t M a r t í

A primera plana!
Sumari

A primera plana!
C a m p us O l í m p i a ! !

Eskola
Darrer trimestre de la
temporada.

Klub
Arrenca la lliga !!

Running
J a p o r t e m d u e s c ur s e s

Ja tenim l’estiu a tocar...arriba el Campus Olí mpia!!!!
Queda un trimestre d’escola i ha arribat aquell moment de l’any que hem de
quadrar les vacances familiars, l’agenda dels avis, els cangurs, els casals ...
uff! quin embolic. Per ajudar una mica us oferim un any més l’opció del
Campus Olímpia d’atletisme que organitza CET10 al CEM Mar Bella.
És un campus esportiu en la línea de tots els que organitza des de fa anys
aquesta empresa de lleure, on l’activitat principal serà l’atletisme completada
amb el coneixement i pràctica d’altres modalitats esportives.
Un cop més comptem amb la confiança de CET 10 i els monitors d’atletisme
seran del Club d’Atletisme Canaletes.
Les inscripcions comencen el proper dilluns 15 d’abril i podeu anar a les
oficines de CET 10 o bé gestionar-ho a través del club i evitar desplaçaments,
igual que ja vam fer l’any passat. Podeu recollir els fulls d’inscripció el dia que
porteu al vostre nen a entrenar, o els hi podeu dir a ells que ens el demanin.
Un cop emplenats i fet el pagament ens el retorneu juntament amb una còpia
de l’ingrés o transferència i nosaltres ho gestionem.
La reunió informativa serà el proper
8 de maig, a les 19.30h al CEM Mar Bella.
Us deixem l’enllaç de la pàgina web on teniu més informació.
CAMPUS OLÍMPIA - ATLETISME
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Eskola

I les nostres
seccions:
Kalenda ri
Sabies
què...

Un trimestre ben atapeït, però no us estre sseu!
Us hem passat aquesta informació per correu electrònic a tots, però no està de més que us en
tornem a fer 5 cèntims per que us pugueu organitzar els caps de setmana dels propers mesos.
Els Controls de la Federació Catalana d'Atletisme: tenen un triple objectiu

Aquest mes
fan anys ...
A recordar !

1.

2.

Contacta
3.

Posar en pràctica el que s'ha après en els entrenaments
Es la millor manera d’avaluar la nostra feina, si els nens i nenes es superen a si
mateixos, nosaltres ens superem.
Obtenir les mínimes per als Campionats de Catalunya individual.
Per a les categories aleví, infantil i cadet s’han d’haver fet unes marques mínimes
per poder participar en aquest campionats.
Per a la categoria benjamí no s’han de fer marques mínimes, per participar-hi
han d'estar entre les 24 o 30 millors marques de Catalunya de la temporada.
Facilitar la selecció dels participants per a les competicions per equips
Veure els nens en competició ens ajuda a tancar els equips, tot i que també
compta la seva actitud en els entrenaments... tot suma!

Per tant, recomanem participar en aquests controls i fer-ho en el màxim de proves possibles, s'ha de
provar tot a la competició, igual que fem en els entrenaments.
Als Campionats de Catalunya individuals competiran tots aquells nens i nenes que hagin aconseguit
les mínimes per fer-ho i vulguin participar.
I dels Campionats de Catalunya per equips que us hem de dir....són molt emocionats, sobretot els
de relleus, tot i que aquests són els que “ens fan patir més”, per allò dels canvis de testimonis, les
zones i les prezones..., però això no és el tema d’avui. Només dir que l’elecció de l’equip es fa en
base al resultat global, per aconseguir l’objectiu comú, per tant tots els nens i nenes són
susceptibles de formar part de l’equip que competeix. Els equips es fan tenint en compte les
marques individuals, els entrenaments (actitud, evolució) i la disponibilitat d’assistència als
campionats. Aquest darrer punt és sumament important, ja que la no assistència d’un sol integrant
de l’equip pot variar el resultat del conjunt. I això, per la resta d’integrants de l’equip resulta
decebedor.
Nosaltres ens comprometem a dir-vos el més aviat possible si els vostres fills i filles formaran part
de l'equip, per que tingueu temps de comunicar-vos la vostra participació, o modificar l’equip si
algun nen o nena no hi pot anar.
Com sempre us diem al club i el Julià ja us ha recordat:
Obligació per competir? Cap!
Recomanació a competir? Molta!
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Arrenca la lliga!!!
Els dos propers caps de setmana, els clubs catalans disputaran les fases prèvies
del Campionat de Catalunya de clubs.
El KNLTS presenta un equip femení i un altre de masculí format per atletes que
van des de les categories Cadet fins a Veterans.
Us animem a tots, papes, mames, atletes, a que vingueu a animar a l’equip! Els
menuts de l’eskola veureu als vostres entrenadors en acció!
Dissabte 13 d’abril competim a Can Dragó, l’horari de la jornada és el següent:
16.15
17.30
17.35
18.00
18.10
18.45
18.55
19.10
19.25
19.40
19.50
20.05
20.15

5 km.m. F c/5
5.000 m.ll. M
5.000 m.ll. F
5 km.m. M c/5
800 m.ll. F
800 m.ll. M
400 m.t. F
400 m.t. M
200 m.ll. F
200 m.ll. M
4x400 F
4x400 M

Martell F
Javelina M

Perxa F

Llargada M

Alçada M
Disc F

Triple F
Pes M

Y el diumenge 21 d’abril competim a casa, si a la Mar Bella!
9.15
10.15
10.30
10.40
11.00
11.15
11.30
11.40
11.55
12.05
12.20
12.40
13.00
13.10

Martell M
PerxaM
1.500 m.ll. F
1.500 m.ll. M
100 m.t. F
110 m.t. M
100 m.ll. F
100 m.ll. M
400 m.ll. F
400 m.ll. M
3000 m.obs. F
3.000 m.obs. M
4x100 F
4x100 M

Llargada F

Alçada F

Javelina F

Triple M
Disc M
Pes F

VENIU A ANIMAR A L’EQUIP, ENS ANIRAN
MOLTS BÉ ELS VOSTRES APLAUDIMENTS!
US HI ESPEREM!!!!!
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rRunning
u n n i ng

Els runners van debutar a la cursa dels nassos!
Aquest mes de març van participar a la Transplant Run!
I a la cursa de Bombers, el proper 21 d’abril, molts tornaran a
lluir la samarreta del KNLTS!

Enhorabona runners!! Sou un gran grup!!
Animeu-vos a compartir els entrenaments amb
la Noemí i el grup de running KNLTS.
Informa’t a klub@knlts.cat
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6

dissabte

14

Controls FCA
Benjamí – Aleví – Infantil:
Badalona / El Prat de Ll.
----Cadet – Juvenil – Junior:
Castellar del Vallès

13

Diumenge

6è Cros escolar
de Nou Barris
Pre-Benjamí
Benjamí – Aleví
Infantil - Cadet
Parc Central
de Nou Baris

dissabte
Controls FCA

Benjamí – Aleví – Infantil: Gavà - Serrahima
Cadet – Juvenil – Junior: El Prat de Llobregat
--------

Campionat de Catalunya de Relleus
Benjamí (prèvia)
Gavà
--------

1ª Jornada Campionat de Catalunya
(categoría absoluta)
Can Dragó (tarda)

20

dissabte

Campionat de Catalunya de
Relleus Aleví - Infantil –
Cadet (prèvia)
Mataró

27

21

diumenge

2ª Jornada Campionat
de Catalunya
(categoría absoluta)
Mar Bella (matí)
----Cursa popular
BOMBERS 2013

dissabte

Controls FCA
Benjamí – Aleví – Infantil:
El Prat de Ll. / Mollet
----Cadet – Juvenil – Junior:
A designar

1 de maig
(dimècres)

Trofeu Pratenc
El Prat de Ll.
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I per finalitzar

Sabies què....
El nom del nostre

club

deu el seu origen a

anomenat Canaletes, que pertany al

un nucli de població

municipi de Cabrera d’Anoia.

A començaments dels anys 70, un grup d’antics atletes va decidir crear
un nou club d’atletisme, i com que alguns d’ells tenien una segona
residència en aquesta població, doncs van adoptar aquest nom.
El Canaletes va existir fins poc abans dels Jocs Olímpics de Barcelona
92, quan va ser integrat dins el C.N.Poblenou com a secció esportiva.
Anys després, concretament el 2002, el Canaletes va néixer per segon
cop, amb la mateixa il·lusió i el mateix esperit que abans.
I una curiositat més, l’equipació del primer Canaletes era verda i
blanca, com podeu veure en aquesta foto.... quants anys han passat!!
J.U.

Cros social al nucli poblacional de Canaletes. Mitjans dels anys 80.
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Aquest mes feu anys:
Sergi Àlvarez, Xavier Barrubés, Rahma Bouchaib, Armelou-Joy Bustamante, Ashley
May Bustamante, Adrià Canals, Jose Ramón Crespo, Laura Espinosa, Francisco
Fernández, Hugo Fernández, Lucia Fernández, Mario Fernández,
Oliver Giménez, Patricia González, Eugènia Gost, Meritxell Mas,
Cristina Montobbio, Mónica Pérez, Laia Pipó, Oriol Ramos, Max Rey, Nil Segura, Adrian
Stutzbarth, Pol Teruel, Duna Tomàs, Cristina Tous, Albert Vall,
Jesús Velánquez, Júlia Vizcaíno

Moltes felicitats a tots!!!

A recordar!

(inclou nens de l’eskola d’atletisme, atletes del club i runners)

Ja sabeu que som el club dels objectes perduts, oi?.... perdem els imperdibles (ja heu posat uns quants a la
butxaqueta petita de la motxilla?).... perdem roba i calçat (marqueu les peces de roba que són de klub per
identificar-les més fàcilment) ...... i ara hem perdut .....

La puntualitat
Recordeu els temps previs a les competicions, per norma general 1 hora abans de la vostra prova
heu d’estar al lloc de la competició (en competicions d’equip us demanem 1.30h, per allò de que
no ens feu patir massa, els nostres nervis us ho agrairan )
Als entrenaments!! Iniciar l’entrenament a l’hora fa que no escalfis sol, que no tinguis que retallar
en escalfament, que no tinguis que fer “sentadilles” a la paret, que el Clement no s’enfadi... mireu
si us estalvieu coses!! Us demanem puntualitat a l’hora d’arribar als entrenament i puntualitat a
l’hora d’incorporar-vos als mateixos, el temps al vestuari no compte com a entrenament!! Els
grups Infantil i Cadet femení són els que estan més al dia de l’actualitat adolescent... oi que
m’enteneu? I els que arribeu tard per que realment no teniu temps d’arribar abans per que teniu el
temps just entre el cole i la pista, no us amoïneu, però tampoc us “encanteu” al vestuari.
Si us plau papis, us demanem la vostra ajuda!
No trigarem gaire a enviar a les grans a casa el proper dia que surtin del vestuari tard.

Contacta:
C . A . C a n a l e t e s – S a nt M a r t í
615 948 498

Ensenyeu els newsKNLTS
als nens i nenes de
l’eskola, aviat els hi farem
participar!

k l ub @ k n l t s . c a t
Escola d’atletsime eskola@knlts.cat
Avda. Litoral, 86 -89
CEM Mar Bella (Poble Nou)
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Julià Urrutia
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