INFORMACIÓ TEMPORADA 2023
ESCOLA ATLETISME I TECNIFICACIÓ
Benvolgudes famílies i atletes,
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos de les pre-inscripcions i
inscripcions per la propera temporada 2023 pels grups d ’ Escola i grups de Tecnificació (a
partir de Sub18).
Els entrenaments de la temporada 2023 començaran el dilluns dia 5 de setembre a les 18h.
1. Grups/Categories
Per aquesta propera temporada, a partir del dia 1 de gener de 2023, els grups/categories dels atletes
seran:
ESCOLA ATLETISME
SUB-10
Nascuts als anys 2014 i 2015 (*)
SUB-12
Nascuts als anys 2012 i 2013
SUB-14
Nascuts als anys 2010 i 2011
SUB-16
Nascuts als anys 2008 i 2009
TECNIFICACIÓ
A partir de la categoria SUB-18, nascuts abans de l’any 2007 inclòs

NOTES:
- (*) NO es contempla OBRIR grup de la categoria SUB8 (2016 i 2017). En el cas de que
fos possible, es comunicarà als interessats el mes aviat possible. Excepcionalment,
els atletes nascuts l’any 2016 que hagin estat a l’escola la temporada 2022 podran
fer la inscripció juntament amb la categoria Sub10.
- Fins el mes de desembre es mantindran les categories de competició de l’any en curs
(les temporades de competició van de gener a desembre).
2. Estructura entrenaments Escola d’Atletisme:
ESCOLA ATLETISME

DILLUNS
18h-19:30h

DIMECRES
18h-19:30h

SUB-10
SUB-12
SUB-14
SUB-16











DIJOUS
18h-19:30h

DISSABTES (*)
9:30h-11:00h

 (**)






(*) En el cas que s’assisteixi a una competició o per motius tècnics, els entrenaments del
dissabte poden ser anul·lats.
(**) L’horari del grup dels Sub-16 dels dijous pot variar en funció de les inscripcions o de
manera puntual en funció de la disciplina, atletes i entrenadors. Un cop tancades les preinscripcions, es confirmarà l’horari definitiu.
3. Estructura entrenaments Grups Tecnificació:
TECNIFICACIÓ
A partir de SUB-18

DILLUNS
19h-20:30h

DIMECRES
19h-20:30h

DIJOUS
19h-20:30h

DISSABTES (*)
9:00h-11:00h
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(*) En el cas que s’assisteixi a una competició o per motius tècnics, els entrenaments del
dissabte poden ser anul·lats.
L’horari dels grups poden variar en funció de les inscripcions o de manera puntual en funció
de la disciplina, atletes i entrenadors.
4. Pre-inscripcions
Les pre-inscripcions per la temporada 2023 s'inicien avui mateix i el termini màxim serà el
15 d’agost o fins arribar al màxim d’atletes per categoria i grup.
Es fixa un número màxim d’atletes per categoria i grup, i en cas d’arribar al màxim d’atletes
per grup, es seguirà l’ordre de pre-inscripció, tenint en compte els següents punts:
4.1. Tindran preferència d'inscripció i plaça, els atletes que ja pertanyien al club
la temporada 2022, sempre i quan quedin places lliures en el moment de fer la preinscripció.
4.2. Es seguirà l’ordre en que es vagin fent les pre-inscripcions. En el cas d’arribar al
màxim d’atletes per categoria, aquests quedaran en llista d’espera
4.3. La possibilitat d’entrenaments sense competició NO ES CONTEMPLA.
Per fer les pre-inscripcions s’haurà de fer contestant al FORMULARI que trobareu a
l’enllaç del cos del mail.
Un cop rebem les pre- inscripcions us informarem si teniu la plaça confirmada o, en el cas
que estigui ple el grup, informant-vos que quedeu en llista d’espera.
5. Inscripcions:
Un cop tinguem les places cobertes, us enviarem un e-mail amb la informació
corresponent per fer efectiva la inscripció.
PREUS
SUB10-SUB12-SUB14
A partir de SUB-16

-

IMPORT

DISSABTES (*)
9:00h-11:00h

330 €
360 €

3 dies / setmana. No inclou equipació competició ni xandall
4 dies / setmana. No inclou equipació competició ni xandall

En cas de tenir germans a l’escola, s’aplicarà un descompte sobre el total de quotes:
un 5%, dos germans i un 10%, tres germans.
Els nous atletes o els que ja formaven part del club però NO tenien l’equipació de
competició, hauran d’abonar també una MATRÍCULA amb import de 40€ (inclou dues
peces de l’equipació de competició (una superior i una inferior).

Per qualsevol dubte, restem a la vostra disposició.
Salutacions,
G.A.Lluïsos Mataró
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