VI Meeting Català Veterans.
I Meeting Escolar
Lliurament Premis Challenge Escolar de Cros


Esports
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CEM Mar Bella
Diumenge 29 de maig
atletisme

Cartell oficial de la convocatòria atlètica

Tot plegat és possible gràcies a la col·laboració entre el
Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona, l’entitat Barcelona
At l e t i s m e i l ’A s s o c i a c i ó
Poppyteam Atletisme, a més
dels diferents patrocinadors de
l’esdeveniment.

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T
PASSA-T ’HO BÉ

Atletisme veterà i
escolar compartiran
vetllada amb els
premis de la challenge

CUIDA’ T

la que esperem una gran participació, donat que el meeting
escolar és obert a totes les categories.

CUIDA

bé a les mateixes instal·lacions.
Una jornada de gran interès i en

APRÈN

La Mar Bella serà la seu, per primera vegada, d’aquest esdeveniment

TR OBA

La VI edició del Meeting
Català d’atletisme veterà, la I
edició del Meeting Escolar d’Atletisme i l’acte de lliurament de
guardons i cloenda de la VI edició de la Challenge Escolar de
Cros; tot en una mateixa jornada. Una gran festa de l’atletisme
que es celebrarà al CEM Mar
Bella el proper 29 de maig, des
de les 10 del matí.
Anem a pams ! El meeting d’atletisme en categoria veterà, organitzat per l’entitat Barcelona
Atletisme, és una de les competicions tradicionals del calendari que compta amb part dels i les
millors atletes a nivell estatal. La
coincidència amb la celebració
del Meeting d’Atletisme Escolar farà que els atletes escolars
puguin gaudir d’una infraestructura esportiva que poques
vegades és al seu abast (fotofinish, jutges àrbitres, . . .) i viure una jornada realment espectacular.
D’altre banda, a les 12 h. es
celebrarà l’entrega de premis als millors classificats de
la VI Challenge de cros (els vuit
millors de cada categoria), tam-
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El CEM Mar Bella acollirà
la gran festa de l’atletisme

