5 i 6 de juliol Altetic Summer Weekend

Us avancem el cap de setmana SuperAtletic que estem preparant pel 5 i 6 de juliol “Atletic
Summer Weekend”. Un cap de setmana que tindrà tots els ingredients atlètics per disfrutar al
màxim del Club i de Solanes: Frontó, Pàdel, Piscina, Butifarrada i Música en Directe!

Sobre aquest cap de setmana us seguirem enviant informació, de moment per les tradicionals
12 Hores de Fronton
que es faran el dissabte 5 de juliol ja us hi podeu apuntar. Una vegada acabada la Lliga Social
de Frontón, amb una nova edició de la festiva 12H esperem viure un nou gran dia de frontónÂ a
Solanes. Coincidint amb la re-edició del ATLETIC SUMMER WEEKEND, un cap de semana
d'esport i música, on a part delÂ frontón,Â gaudiremÂ d'una botifarrada marca de la casa el
mateix dissabte amb el vespre, i ambÂ música acabaremÂ en directe amenitzarem la vetllada,
que esperem sigui a gust de tots els atlètics (en breu tindreu més información).

Per això obrim les inscripcions per les 12H de Fronton, que seran per parelles formades per
equips de dos o més jugadors. La inscripció serà gratuïta pels socis del Club i de 5 € per
jugador que es vulgui afegir a aquesta festa de la pilota. El reglament de joc es publicarà
properament i serà semblant als dels campionats locals, amb pilota “promoció” Penn i amb
una lligueta i fases finals. Les inscripcions, que seran limitades i per rigorós ordre de recepció
s’han d’enviar a la Comissió Esportiva fins elÂ 2 de juliol al email:
resultats@atletic.org
. El dijous diaÂ 3 es passaràn els horaris als participants. Aquest torneig puntuarà pel ràquing
atlètic de forma que tots els atlètics que hi participin sumaràn punts!!

També us fem recordatori que a més del fronton i pàdel podran gaudir de la piscina municipal.
Per la piscina ens heu de demanar l’abonament per que us el tramitem a l’Ajuntament per sols
10 € tot l’estiu
. Trobareu mes informació aquests i tots els temes a la web del Club
www.atletic.org

Moltes gràcies i salutacions,

Club Atlètic Sant Feliu, email Club: info@atletic.org
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Comissió Esportiva on enviar les inscripcions: resultats@atletic.org
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