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L´elit dels clubs d´atletisme catalans, demà al
Congost
Avinent i CAI seran presents en aquesta primera fase

Esports

12.04.2013 | 08:16

JÚMPER/REDACCIÓ MANRESA Manresa serà
una de les cinc seus on demà es disputarà el
Campionat de Catalunya de Clubs 2013,
competició que substitueix l'antiga Lliga Catalana
en la primera jornada de la competició del grup A.
La segona jornada es disputarà a Tarragona el 21
d'abril. L'estadi municipal d'atletisme del Congost
reunirà sis equips masculins i set de femenins. Els
tretze equips participants lluitaran per obtenir el
màxim de punts a l'IAAF.

Sortida de l'edició de l'any passat dels 10 Km Urbans de

Els 10 Km Urbans de Manresa ja
superen els 650 atletes inscrits

Els equips que prendran part en aquest grup A
seran: C. Esp. Penedès, CA. Igualada, Avinent
Jessa Lee, promesa de Charles Ramsdell, participarà als 200 m
Manresa, CA. Tarragona, Lleida UA i CA
llisos ARXIU/MIREIA ARSO
Vilafranca. En categoria femenina hi prendran part
el CE Penedès, CA Igualada, Avinent Manresa, CA Tarragona, Lleida UA, CN Reus Ploms i CA Cambrils.
Vilafranca, Reus Ploms i Cambrils només participaran en una de les categories. La competició
començarà a les 16.15 de la tarda amb el llançament de martell femení i acabarà a les 20.15 amb els
4x400, també en categoria femenina.

Comentar

El CA Manresa té uns 300 dorsals encara a disposició
d'aquells que vulguin disputar aquesta ja...

El corredor Ismael L´Aziri és
reconegut com a millor
esportista de Sant Joan
Lluís Amat, el CB Vilatorrada, David
Blanco i Jaume Morales, Joan Güell,
Juan Antonio López,...

La resta de proves i horaris en els quals es disputaran les curses són les següents: 5 km marxa i perxa
femenina, javelina i llargada femenina (17.30 hores), 5.000 metres llisos masculins (17.35h), 5
quilòmetres marxa masculins (18.10h), 800 m. llisos femenins i alçada masculina (18.45h), 800 m. llisos
masculins, disc i triple salt femení (18.55), 400 m. tanques femenins i pes masculí (19.10h), 400 m.
tanques masculins (19.25), 200 m. llisos femenins (19.40h), 200 metres llisos masculins (19.50h) i
finalment els 4x400 femenins (20.05h). Aquestes dues jornades prèvies atlètiques serviran per agrupar
els conjunts masculins i femenins amb puntuacions per taula internacional, que competiran posteriorment
per grups a la final que es disputarà el 5 de maig i en la qual és previst que hi participin un total de
quaranta clubs catalans que lluitaran per proclamar-se campions en les seves respectives categories,
tant en individual com en equips.

Bale no jugarà avui a Liverpool
i confirmen que no serà al
clàssic
El tècnic del Reial Madrid, Carlo
Ancelotti, optimista respecte a la
recuperació del central...

Juli Palacios i Amadeu Riera
es van penjar la plata a la
Supercopa júnior
Es va celebrar al pavelló municipal de
Sant Vicenç del Raspeig (Alacant) la
Supercopa...
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Nota de l'editor
Per comentar i / o votar aquesta notícia t'has d'identificar o estar registrat
Com a usuari registrat et recordem que només els lectors registrat poden comentar notícies sense límit de caràcters,
votar i compartir les notícies a les xarxes socials i, a més, podràs crear el teu propi bloc i participar en els concursos
que posem en marxa periòdicament.
T'oferim un espai de debat, informació i entreteniment basat en el respecte, la transparència i la pluralitat on no tenen
cabuda els insults, les desqualificacions i el correu brossa.
Ens preocupem perquè els comentaris compleixin amb la legislació vigent, no siguin contraris a l'honor, respectin a les
persones, la llibertat, no siguin contraris a la defensa i els menors i la igualtat entre les persones amb independència de
sexe, raça o religió.
Registra't, opina, debat i ajuda'ns a construir el teu mitjà de comunicació preferit.
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