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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

Afegim una nova peça a
l’engranatge, la comunicació.

Neix la new s KNLT S!
Sumari

Amb molta il·lusió iniciem un
butlletí informatiu, adreçat a
totes les famílies i atletes que
formen part del Canaletes, amb
l’objectiu de fer -vos arribar
tota l’actualitat, tant de
l’Eskola d’atletisme com de la
resta del Klub.

A primera plana!
O r g a n i t z e m l a c ur s a d e
la Vila Olímpica!!!

Amb el desig que us agradi,
comencem!!

Eskola
Un inici de temporada ple
d’èxits!
Reciclatge bambes de
claus

Klub

A primera plana!
Organitze m la cursa de la Vila Olímp ica!!!

Com ha anat la pista
coberta?

Running
Pr e s e n t a c i o ns !
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Sabies
què...
Aquest mes
fan anys...
A recordar !

El Club d’atletisme Canaletes -Sant Martí serà l’organitzador de
la XXIII edició de la Cursa de la Vila Olímpica, juntament amb
La Sansi i l’equip del Jose Luis Blanco.
E l m a t í d e l d i u m e n g e 16 d e j u n y , e l s c a r r e r s d e l a V i l a
Olimpica i del Poblenou s’ompliran de corredors.

I a la seva

s a m a r r e t a l l u i r à l ’ a n a g r a m a d e l K NL T S !
La pàgina web de la cursa
és vilaolimpica10k.com ,
i les inscripcions ja estan obert es.
Us hi esperem a tots!!!!

Vols ser
Voluntari?
Envia’ns les teves
dades a
klub@knlts.cat

Eskola

Un inici de temporada ple d’èxits!!
Cros
A banda dels crosos escolars, incloent un a Calella, i que s’allarguen
fins al mes de maig i en els que el KNLTS sempre té una nombrosa
representació, aquesta temporada hem participat en el cros de Gavà,
el cros de Sabadell i com no, en el Campionat de Catalunya de cros a
Mataró, amb més de 100 participants i on es van obtenir grans
resultats per equips en totes les categories, destacant el campionat
absolut dels benjamins masculins, la tercera posició de les
benjamines i en categoria individual,
el subcampionat de la també benjamina Berta Teruel.
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Pista coberta
El dissabte 9 de març va finalitzar la temporada de pista Coberta que va
començar al mes de novembre per a les categories infantil i cadet.
Destacar la classificació de tres equips als campionats de Catalunya de
clubs: els infantils masculins van acabar en una tercera posició mai
aconseguida, les infantils femenines en cinquena posició, i els cadets
masculins van realitzar una gran participació en la seva primera
classificació per a la final.
En els campionats individuals, 6 atletes cadets han participat a la final
directa del dia 3 de març, i 15 atletes infantils han participat en la
jornada prèvia del dia 2 de març, havent-se classificat per a la final 9
atletes i en la qual s'han obtingut 5 medalles, dos de primer classificat
(Èlia Saura en els 2000 m.ll, i Pau Orive en els 1000 m.ll) i tres terceres
posicions (Xavier Barrubés en llargada i triple, i l'equip de 4x200 integrat
per Xavier Barrubés, Pau Orive, Mario Pérez i Pol Teruel)
Sense dubte, una gran temporada de pista coberta!!

Sense dubte, una gran temporada de pista coberta!!

Reciclatge bambes de claus

Els nostres fills creixen ràpid i les
bambes de claus es queden petites després
de fer-ne un ús molt escàs. Si no teniu
més fills i no sabeu què fer amb les
bambes de claus, nosaltres les podem
recollir per tal que altres nens i nenes
les puguin utilitzar en les competicions.

Hem obert un espai d’intercanvi. Ens
podeu fer arribar aquestes bambes que ja
no feu servir i si en necessiteu unes
altres us afegim a la llista de
peticions. En el moment que tinguem unes
bambes del número sol· licitat us les
entreguem respectant l’ordre de
peticions. Aquells que no tingueu bambes
de claus, per que els vostres fills son
petits I no n’han tingut mai, però
vulgueu participar d’aquest intercanvi,
també podeu fer-ho.
eskola@knlts.cat
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El C.A.Canaletes-Sant Martí ha tingut una molt bona participació a la temporada
de pista coberta a totes les categories:
per endavant la felicitació del club a tots els participants!!!!
Al campionat de Catalunya juvenil hi van participar un total de 3 atletes, i cal
destacar la 6a plaça en 3.000 m.ll. de la Nuria Vizcaino, recent estrenada en la
categoria.
En categoria júnior es van obtenir un total de 3 places de finalista. Carla Marin va
ser sisena en 60m.ll. i triple salt. Aquesta mateixa plaça és la que va ocupar l’Àlex
Vicente en salt de llargada.
Al campionat de Catalunya promesa hi van participar un total de 3 atletes,
aconseguint tots ells places de finalista. Maria Rovira va ser 5a en 800m.ll., José
Ramon Crespo va finalitzar 5è a la prova de 400 m.ll. i l'Alba Boronat va quedar
campiona en 200 m.ll. i 3a en 60 m.ll.
Destaquem que en aquesta mateixa categoria l'Alba Boronat va participar al
campionat d'Espanya obtenint plaça de finalista i aconseguint la marca mínima
per participar al campionat d'Espanya absolut que es va celebrar a Sabadell.
Pel que fa a la categoria absoluta, hem de destacar l’actuació de l'equip femení
al campionat de Catalunya de clubs. Amb un equip molt jove format en gran part
per atletes de la nostra escola es va aconseguir una meritòria 5a posició. A nivell
individual cal destacar també la sisena plaça de la Noemí Martinez al campionat
de Catalunya absolut.
I pel que fa als veterans, han participat en tres competicions en les darreres
setmanes.
Al campionat de Catalunya de marxa en ruta (5km) a Badalona, Josep Berlandino
va ser 2n en la categoria M-45 i Julià Urrutia 1r en la categoria M-40.
Una setmana després, a Sabadell es va celebrar el campionat de Catalunya de
veterans en pista coberta amb la participació de 3 atletes del KNLTS; de nou el
Julià Urrutia va aconseguir la primera posició aquest cop en la prova de
3000m.m., el Josep Berlandino la 4a posició en la mateixa prova i en Josep Lluis
Moreno va obtenir el subcampionat en els 800m.ll. categoria M-55.
Per acabar, també un representant del club va anar fins a Saragossa a disputar el
campionat d'Espanya de veterans en pista coberta. Allà, Julià Urrutia va obtenir
el campionat en la categoria M-40 dels 3000 m.m.

Felicitats a tots!!
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Més novetats
dels
runners
en el proper

A l’octubre es va iniciar
aquesta nova secció
del club i ja són una
bona colla!!!

butlleti!!

Afegiu-vos al grup, hi
ha tot tipus de nivells!!
Ja no correràs sol i a
més afegiràs tècnica.

No us ho perdeu!!

Us hi esperem!!
Informa’t a
klub@knlts.cat

I per finalitzar
Sabies què....
La ACFI (Associació Catalana de Fabricants
d'Imperdibles) ha decidit concedir un reconeixement
especial a l'Eskola d'Atletisme del KNLTS per la seva
aportació al sosteniment d'aquest sector degut a la
constant pèrdua d'imperdibles per part dels seus
integrants. El president de l'associació ha manifestat
que: "Sort que hi ha clubs com el KNLTS, que saben
perdre l'imperdible, si no fos així ja no existiríem"
J.U.
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Avui, dia de naixement del butlletí del KNLTS,
és l’aniversari de l’Alba Boronat!
El proper dilluns 18, és l’aniversari del Clement!!
I no ens oblidem de que aquest mes, també feu anys:
Adrià Alsina, Pol Blanes, Hanna Bouchaib, Ferran Cardona, Marc Coma,
Pau Duran, Pilar Estrada, Irene González, Tomàs Lascurain, Miquel Medina, Aram
Méndez, Marina Montserrat, Paula Navarrete, Danielle Pedrotti,
Laura Pérez, Valérie Petergnief, Pau Piquer, Helena Poll, Claudia Pont, Natalia
Pozuelo, Carlos Ramírez, Mar Rodríguez, Maria Rovira, Yabsera Segura, Rut
Sendra, Berta Teruel, Mireia Urrutia, Àlex Vicente i Ton Vieira

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

A recordar!
La roba ha d’anar marcada, sobretot en l’àmbit de l’eskola. Tenim diverses peses de roba sense
marcar que no podem entregar per que no sabem de qui són.
A totes les competicions en general, i especialment a les competicions per equips, s’ha de vestir amb
la roba de competició del klub. Porteu posat el xandall i just a l’hora de la carrera, salt, llançament,
..., us el traieu. Heu de portar únicament l’equip de competició. Res de malles llargues a sota o
samarretes sota el top. Les jornades de cros, degut que són a la etapa hivernal poden ser una
excepció, però a la pista la Federació Catalana d’Atletisme ens pot desqualificar per no dur tots la
mateixa equipació.

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

Volem donar les gràcies al Julià Urrutia i al Francesc Làzaro
per les seves aportacions en aquest primer número de la news KNLTS!,
en relació a la valoració del que portem de temporada a nivell esportiu.
Properament obrirem espais per a les vostres aportacions,
us anirem informant.
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